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22 Şaban 773'te (28 Şubat 1372) eski 
Mısır'da doğdu. Adı veya lakabı Hacer olan 
yedinci dedesine nisbette İbn Hacer diye 
meşhur oldu. Ebü'l-Fazl künyesiyle ve 
ailesinin memleketi olan Filistin'deki As
kalan şehrine nisbette Askalani, soyunun 
dayandığı Kinane'ye (ibn Hacer. el-Mec
ma'u'l-mü'esses, III . 196) nisbette Kinani 
olarak anıldı. Babası, dedeleri gibi tica
retle uğraşması yanında kıraat-i seb'ayı 
bilen, şiiryazan ve Nevevi'ninel-E;r;kdr'ı
na istidrak kaleme alan bir alimdi. İbn 
Hacer dört yaşında iken babası öldü. Bir 
müddet sonra annesi Nicar da (Ef21Fr.J. 
III. 799'daki Tüccar kaydı yanlıştır. bk. Ab
düssettar eş-Şeyh. s. 33) vefat edince ab
tası ile yalnız kaldı. Ancak babaları vefat 
etmeden önce onları biri alim, diğeri tüc
car iki arkadaşına emanet etmiş olup ba
baların dan ve annelerinden hayatları bo
yunca kendilerini refah içinde yaşatacak 
bir servet kalmıştı. Her iki çocuğunun 
eğitimine önem veren babaları küçük 
yaşta onları ilim meclislerine götürmüş 
ve İbn Berdis, Şemseddin el-Kirmani. 
Zeynüddin el-lraki gibi muhaddislerden 
kızı için icazet almıştı. Hamilerinden ta
cir olan Zekiyyüddin el-Harrubi Mekke'
de mücavir olarak kaldığı zaman İbn Ha
cer de yanında bulundu. Hıfzını Muham
med b. Muhammed es-Sefti'den dokuz 
yaşında tamamladı. On iki yaşında iken 
Harrubi ile birlikte tekrar Mekke'ye gitti. 
Hadis tahsiline Mekke'de başlayarak ilk 
hocası Abdullah b. Muhammed en-Neşa
veri'den Şi:ı]J.if:ı-i Bu{ıari'nin çoğunu ve 
Mekke Kadısı Cemaleddin İbn Zahire'den 
Cemmaili'nin 'Umdetü'l-a]J.kdm'ını oku
du. Ebu İshak eş-Şirazi'nin et-Tenbih'i ile 
Abdülgaffar ei-Kazvini'nin el-ljavi'ş-şa
gir'ini, Hariri'nin Mül]J.atü'l-i'rab'ı ile 
İbn Malik et-Tai'nin el-Elfiyye'sini, İb
nü'I-Hacib'in el-Mu{ıtaşar'ını, Kadi Bey
zavi'nin Minhdcü'l-vüşul ve lrakfnin el
Elfiyye adlı eserlerini ezberledi (Sehavi. 
ei-Cevahir ve'd-dürer; ı . 64). Harrubi'nin 
vefatından sonra (787/1385) tahsiline üç 
yıl ara verdi. Ardından diğer hamisi İb
nü'I-Kattan es-Semennudi'nin derslerine 
devam ederek fıkıh, usul-i fıkıh, Arap di
li. hesap gibi ilimiere dair kitaplar okudu. 
Daha sonra tarihle ve ravilerle ilgilenen 
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İbri Hacer 792 (1390) yılından itibaren 
edebi ilimlerle meşgul oldu. Şair ve edip 
Muhammed b. İbrahim el-Beştekl'den 
faydalanarak edebi kültürünü geliştirdi 
ve çoğu dini konulara, Hz. Peygamber'in 
methine dair şiirler yazdı. İbn Hacer 796'
dan (1394) itibaren kendini tamamen ha
dise verdi ve aynı yıl Zeynüddin el-lraki'
nin ders halkasına katıldı. Hocasının ve
fatına kadar on yıl devam eden bu süre 
içinde ondan el-Elfiyye adlı eseriyle bu 
esereyazdığı şerhi okudu. Yine lraki'den, 
İ bnü's-Salah'ın Mu]faddime'sinde m üp
hem gördüğü konuları açıklamak üze
re kaleme aldığı et-Ta]fyid ve'l-iza]J.'ını. 
Beyhaki ve Darekutni'nin es-Sünen'leri
ni, Buhari'nin el-Cami'u'ş-şaf:ıif:ı dışın
daki bazı eserlerini, İbn Hişam'ın es-Si
re'sini okudu ve bunları okutmak üzere 
icazet aldı. Hocası kendisine "hafız" unva
nını verdi. O günden itibaren bu unvan 
tek başına söylendiği zaman sadece onu 
hatırlatacak kadar özel bir anlam kazan
dı. lraki'nin vefatından sonra damadı ve 
talebesi NCıreddin ei-Heysemi'den tahsi
line devam etti. Ondan Mecma'u'z-ze
va'id'ini okurken gördüğü bazı kusurları 
tesbit etmeye başladıysa da hocasının 
buna üzüldüğünü görünce vazgeçti. 

İbn Hacer fıkıh ve usulü, tefsir, lugat, 
edebiyat ve tarihle de meşgul oldu. Bur
haneddin İbrahim b. Musa ei-Ebnasi'den 
Nevevi'nin Minhdcü't-talibin'ini, İbnü ' I
Mülakkın 'dan bu esereyazdığı şerhi, Şa
fii fakihi Ömer b. Raslan ei-Bulkini'den 
Müzeni'nin el-Mu{ıtaşar'ı ile Nevevi'nin 
Ravzatü 'Halibin'ini, ayrıca Şaf:ıi]J.ayn 
ve Sünenü Ebi Davud başta olmak üze
re pek çok eseri. bu arada yirmi dokuz yıl 
boyunca faydalandığı Muhammed b. EbCı 
Bekir b. Cemaa'dan Beyzavi'nin Minha
cü'l-vüşul'ünü . İbnü'I-Hacib'in el-Mu{ı
taşar'ını , Sa'deddin et-Teftazani'nin el
Mutavvel ve kendisinin Cem'u'l-ceva
mi' adlı eserlerini okudu. Kıraat ilmini 
Ebu İshak Burhaneddin İbrahim b. Ah
med et-Tenuhi eş-Şami'den öğrendi (i b n 
Hacer, ei-Mecma'u'l-mü'esses, I. 79-201 ). 
Kendisine N esai'nin es-Sünen 'inin tama
mını okuduğu Ahmed b. Hasan es-Süvey
davi'den altmıştan fazla kitabın (a.g.e., ı. 

299-351 ). Ahmed b. Hanbel'in el-Müs
ned'ini huzurunda okuduğu Ebü'I-Meali 
Abdullah b. ömer el-Halavi'den 100 kadar 
kitabın (a.g.e., 11. 27-81) bazı bölümlerini, 
Muhibbüddin Muhammed b. Abdullah 
el-MeydCımi'den muhtelif cüzlerden baş
ka İbnü's-Salah'ın 'UWmü '1-]J.adiş'ini 
okudu. 

Yirmi yaşında ilmi seyahatlere başlayan 
İbn Hacer İskenderiye'de çeşitli alimler
den okuduğu eseriere dair bilgileri, şiirle
ri ve mektuplaşma örneklerini ed-Düre
rü'l-muçlıyye min feva'idi'l-İskende
riyye adlı bir cüzde topladı. Ardından Hi
caz'a, oradan Yemen'e geçti (800/1397). 
Taiz, Zebid, Aden, Vadilhasib gibi şehirleri 
dolaşarak tanınmış alimlerden faydalan
dı; özellikle el-K:amusü'l-mu]J.it'in müel
lifi Firuzabadi ile tanışıp ona bu eserin 
çoğunu okudu ve rivayet izni aldı. Kendisi 
de birçok alim e hadis rivayet etti. Yemen 
Meliki el-Melikü'I - Eşref İsmail b. Abbas 
er-ResCıli, İbn Hacer'in kendi ülkesinde 
bulunduğunu öğrenince onu Zebid'e da
vet etti. İbn Hacer de melike, kendi el ya
zısıyla kırk cilt hacmindeki Müsamirü's
sa]J.ir ve müsa]J.irü's-samir adlı edebi 
notları ile daha başka kitapları hediye et
ti ve melikin hac için gönderdiği bir kafi
leyle aynı yıl Mekke'ye gitti. Altı yıl sonra 
ikinci defa uğradığı Yemen'den ülkesine 
dönerken bindiği gemi parçalanınca çok 
miktarda parası, kendisinin istinsah et
tiği Mizzi'nin Tuf:ıfetü'l-eşrô.f bi-ma'ri
feti'l-etraf'ı ve kendine ait bazı eserler 
kayboldu. 800 (1398), 805 (1403), 815 
( 1412) ve 824 ( 1421) yıllarında haccet
mek, mücavir olarak kalmak ve ilmi faa
liyetlerde bulunmak üzere gittiği Hicaz'
da çeşitli alimlerden faydalandı, birçok 
kimse de onun eserlerini okuma ve riva
yetlerini dinleme imkanı buldu. 802 Şa
banında (Nisan 1400) gidip 1 00 gün kaldı
ğı Dımaşk'ta, Gazze, Nablus, Remle, Ku
düs, el-Halil ve Salihiyye gibi ilim merkez
lerinde muhtelif alimlerden istifade etti 
ve onlardan çeşitli kitapların (Şakir Mah
mOdAbdülmün'im.ı. 131-132) rivayethak
kını elde etti. Moğollar'ın Dımaşk'a doğ
ru gelmekte olduğu duyulunca Mısır'a 
döndü. Şaban 836'da (Nisan 1433) Mısır 
Memlük Sultanı el-Melikü'I-Eşref Seyfed
din Barsbay ile birlikte Şafii kadısı olarak 
Amid'e (Diyarbakır) gitti. Uğradıkları şe
hirlerde imla meclisleri akdedip hadis ri
vayet etti. Sıbt İbnü'I-Acemi ve İbn Hatib 
en-Nasıriyye ile Halep'te görüştü. Bedred
din ei-Ayni'nin daveti üzerine onunla Ayın
tab'a (Gaziantep) gitti. Bu sırada Ayni'nin 
bazı şiir lerini yaZıp kendisinden hadis ri
vayet etti. Beş ay kadar süren bu seyaha
tin hatıralarını Celebü ljaleb adlı ese
rinde topladı. 

Elli beşi kadın 628 hocadan faydalanan 
İbn Hacer'in ( hoca l arı için bk. Sehavi. el
Cevahir ve'd-dürer, ı. 135-177) kadın ho
calan arasında kendilerinden çeşitli eser
ler okuduğu Fatıma et-Tenuhiyye ile Fatı-



ma el-Makdisiyye anıiab ilir. Hocaları ile on
lardan okuduğu kitapları el-Mecma'u'l
mü'esses li'l-mu'cemi'l -müfehres'te 
toplamıştır. Kendisinden de pek çok ta
lebe faydalanmış olup Şemseddin es-Se
h avi bunlardan SOO kadarının adını zik
retmektedir (Abdüssettar eş-Şeyh, s. 300). 
Tanınmış öğrencileri arasında eserlerinin 
çoğunu rivayet eden Sehavl başta olmak 
üzere Ahmed b. Ebu Bekir el-Buslrl. Ke
maleddin İbnü'l-Hümam , Necmeddin İbn 
Fehd, Takıyyüddin İbn Fehd, İbn Tağrlber
dl, İbn Kutlu boğa, BikiH, Ebü'l-Fazl İbnü'ş
Şıhne, Necmeddin İbn Kadi Aclun, Bur
haneddin İbn Müflih, İbnü 'l -Mibred, İbn 
Emlru Hac, İbnü'l-Haydırl ve Zekeriyya 
el-Ensarl bulunmaktadır. 

İbn Hacer 806 (1403) yılında resmen 
hocalık vazifesine başladı. Aynı yıl Şeyhu
niyye, 809'da (1406) Mahmudiyye medre
selerinde hadis hocalığına getirildi. 81 2-
819 ( 1409-1416) yılları arasında el-Cema
liyye el-Müstecidde Medresesi'nde, 833'
te (1430) İbn Tolun Camii 'nde, 836'daki 
( 1433) Dımaşk seyahatinde Eşrefiyye Da
rülhadisi'nde ve vefatından bir yı l önce 
yapılan Zeyniyye Medresesi'nde hadis 
okuttu. Hadis hocalığıyanında813 (1410) 
yılından itibaren Baybars Han kahı'nda 
meşihat görevini üstlendi. İbnü's-Salah '
tan ( ö. 643/1245) sonra devam ettirilme
ye n imla meclisleri geleneğini yeniden 
canlandıran Zeynüddin el-lraki'nin ardın
dan özellikle Baybarsiyye ile Şeyhuniyye'
de ve Kamiliyye Darülhadisi ile Nil kena
rındaki evinde vefatma kadar bu meclis
leri sürdürerek 1150 kadar mecliste yak
laşık on cilt hacmindeki hadisleri adet ol
duğu üzere ezbere yazdırdı. Onun el
Emdli'l-J:ıadişiyye'si bu gayretinin ürü
nüdür. Ayrıca Şeyhuniyye, Şerlfiyye, Mü
eyyidiyye, Harrubiyye, Salihiyye ve Sala
hiyye medreselerinde fıkıh okuttu. 

İbn Hacer, 811 ( 1408) yılından vefatma 
kadar Darüladl'de Şafii mezhebine göre 
fetva verme görevini yürüttü. Mısır Mem
lük Sultanı el - Melikü'l - Eşref Seyfeddin 

Barsbay'ın teklifi üzerine, yirmi yedi yıl 
boyunca ısrarla reddetmesine rağmen 22 
Muharrem 827'de (26 Ara lık 1423) tale
besi Alemüddin Salih b. ömer el-Bulkinl'
nin aziedilmesiyle boşalan Mısır Şafii baş
kadılığını kabul etti (İbn Hacer, inba'ü'l
gumr, VIII, 39) Çeşitli şikayetler yüzün
den yedi defa azledildiği, fakat her defa
sında haklı lığı anlaşılarak tekrar getirildi
ği bu görevini vefatından birkaç ay önce
sine kadar (25 Cemaziyelewel852/27 Tern
m uz 1448 ı devam ettirdi. Bu görevi, onun 
devlet yapısını ve toplumu iyi tanımasına 
ve bu tecrübelerini eserlerine yansıtma
sına vesile olmuştur. 

Tesirli vaaz ve hutbeleriyle tanınan İ bn 
Hacer 819'da ( 1416) Ezher. daha sonra 
Amr b. As. kadılığı süresince de sultanın 
bulunduğu Kal'a camilerinde hatiplik yap
tı. Nureddin er-Reşldl'nin vefatı üzerine 
Hüseyniyye'deki Zahir Camii'nde vaizlik 
görevi ona verildi. İbn Hacer, ayrıca Mah
mudiyye Medresesi Kütüphanesi'nin yö
neticiliğini de üstlendi. Bu görevi sırasın
da. Burhaneddin İbn Cemaa'nın hayatı 
boyunca topladığı eserleri ve önemli bir 
kısmı müellif hattıyla olan 4000 değerli 
kitabı ihtiva eden kütüphanedeki kitap
ların fihristierini hazırlamış . kaybolan ba
zı kitapları istinsah etmiş veya onların ye
rine kendi kitaplarını vermiştir. 

İbn Hacer 28 Zilhicce 852'de (22 Şubat 
1449) Kahire'de dizanteriden öldü. Onun 
bu tarihten dokuz veya on gün önce vefat 
ettiğ i de söylenmektedir. Cenazesini ta
şıyanlar arasında bulunan el-Melikü'z-Za
hir Çakmak'ın (Takıyy üddin İbn Fehd, s. 
338) teklifi üzerine cenaze namazını Ab
bas! halifesi kıldırdı ve Karafetüssuğra 
Kabristanı'na defnedildi. İbn Teymiyye'
nin vefatından sonra hiçbir cenazede bu 
kadar büyük bir cemaatin toplanmadığı, 
Mekke, Kudüs, H alep, Dımaşk gibi birçok 
şehirde onun için gıyabl cenaze namazı 
kılındığ ı. pek çok şair tarafından birkaç 
cilt tutacak hacim de m ersiyeler yazıldığı 
belirtilmektedir. 

lbn Hacer 
el-Askalani'nin 
türbesi 
ve kabri
Kah i re 1 

Mısır 
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İbn Hacer yirmi beş yaşında iken Ab
dülkerlm b. Ahmed b. Abdülazlz'in kızı 
üns ile evlendi. Zeynüddin el-lraki, Alal'
nin oğlu Ebü'l-Hayr. Zehebl'nin oğlu Ebu 
Hüreyre gibi alimlerden çeşitli eserler 
okuyan ve hadis alanında kendini yetişti
rerek tanınm ış kimselere ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul;)d
ri gibi eserleri okutan Üns'ten beş. daha 
sonra evlendiği eşinden de bir kızı oldu. 
Kızlarının hepsi kendi sağlığında öldü. İbn 
Hacer daha sonra üçüncü defa evlendiyse 
de tek erkek çocuğu. Tatar asıllı cariyesin
den doğan (815/1 41 2) Ebü'l-Meal"i Bed
reddin Muhammed'dir. Fıkıh sahasında 
yetişmesini arzu ettiği oğlunu kendisi 
okuttuğu gibi onun Suriye ve Mısır'ın ile
ri gelen alimlerinden okuyup icazet alma
sını sağladı. BuW.gu'l-merdm'ı oğlunun 

ezberlemesi için kaleme aldığı, fakat onun 
eserin az bir kısmını ezberlediği bilin
mektedi r. Ebü'l-Meall Bedreddin, Bay
bars Hankahı şeyhliğinde bulunmuş ve 
Hüseyniyye Medresesi'nde hadis okut
muşsa da bu görevleri onun yerine daha 
çok babası yapmıştır. Tolunoğlu Camii'n
de imamlık da yapan Ebü'l-Meall, baba
sının Nul;)betü'l-fiker adlı kitabını Neti
cetü'n-naz;ar adıyla şerhetmiştir. Onun 
bazı tutumları sebebiyle babasını sıkıntı
ya soktuğu ve babasının eserlerini muha
faza etmek için gayret sarfetmediği kay
dedilmektedir. İbn Hacer'in en büyük kızı 
Zeyn Hatun'dan olma Sıbt İbn Hacer diye 
tanınan torun u Ebü'l-Mehasin Yusuf b. 
Şahin tarih, fıkıh ve hadis sahalarında ye
tişmiş, çoğu ta bakata dair olmak üzere 
çeşitli eserler kaleme almış , dedesinin 
BulCıgu'l-merdm'ını MinJ:ıatü 'l-kirdm 

adıyla şerhetmiş ve onun bazı görevlerini 
üstlenmiştir. Ayrıca edebiyat ve belagat 
gibi konularda dedesini tenkit etmişse 
de Sehavl bu tenkitlerin isabetli olmadı
ğını ortaya koymuştur (e(i-Pav'ü'l-lami', 
X, 315-317 ) 

İ bn Hacer orta boylu, zarif görünümlü 
olmakla birlikte heybetli ve hareketli bir 
kimseydi. Yiyip içmeye önem vermezdi. 
Süratli anlayışı ve güçlü hafızası sebebiy
le. bir şey yazarken aynı zamanda kendi
sine okunan metinleri takip ve tashih 
edebilirdi. Hacda zemzem içerken Zehe
bl derecesinde hadis hafızı olmak için dua 
ettiği söylenir (Sehav!, el-Cevahir ve'd
dürer, ı, ı 06, ı 09, 319). S üratli okuma ve 
yazma alışkanlığına sahip olan İbn Hacer, 
kalemini kağıttan kaldırmadan yazdığı 
için altın zincire benzetilen hattını herke
sin kolay okuyamadığı belirtilmektedir. 
İbn Hacer bütün vaktini okumak, okut-
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mak, eser yazmak, fetva vermek veya 
ibadet etmekle geçirirdi. Mekke'ye ve Ye
men'e giderken bineğinin üzerinde kitap 
yazmaya devam etmiş, el-Vu~üf 'ala ma 
ii Şal;il;i Müslim mine'l-mev~üt adlı 
cüzünü üç günde kaleme almıştı. Müte
vazi bir kişiliğe sahip olan İbn Hacer az ko
nuşur, kimseyi gücendirmemeye dikkat 
ederdi. Talebelere şefkatli davranır, istek
lerini geri çevirmez, değerli kitaplarını da
hi ödünç vermekten kaçınmazdı. İbn Ha
cer görevlerinden aldığı maaşları çeşitli 
hayırlara sarfeder, görevli gittiği yerlerde 
devlet parasıyla hazırlanan şeyleri yemez, 
ayrıca fakiriere yardım ederdi. Seyahat
lerinde ve rahatsızlan dığında bile tehec
cüd namazını kılar, her fırsatta oruç tu
tardı. 

Eserlerinde tenkit ettiği kişilerin. özel
likle görevleri dolayısıyla aralarında reka
bet bulunan bazı meslektaşlarının biyog
rafilerini yazarken son derece dürüst dav
ranır, talebesi bile olsa kendilerinden fay
dalandığı kimselerin adını zikreder, eser
lerini başkalarının kitaplarından yaptığı 
nakillerle meydana getirip de kaynakla
rından söz etmeyen kimseleri eleştirirdi 
(a.g.e., ı. 315-318). Hocalarına beslediği 

saygı onların ilmi hatalarını tenkit etme
sine engel olmazdı (mesel.§ bk. Fett:ıu'l
bar~ IX, 375, 430-431; X, 185 ) . . 

İbn Hacer ile Veliyyüddin es-Seftl. Mu
hammed b. Ataullah ei-Herevl. Şemsed
din ei-Hirmavl ve Muhammed b. İsmail 
ei-Venal gibi alimler arasında kadılku
datlık. müdenislik gibi görevler sebebiy
le rekabet meydana gelmiştir. Seftl'nin 
kendisine yaptığı haksız ithamlar üzerine 
Red'u'l-mücrim ti'ı-ıebbi 'an 'ır:li'l
müslim adlı bir kırk hadis kitabı kaleme 
alması bu rekabetin derecesi hakkında 
fikir vermektedir. Ancak onun en önem
li ihtilafı Hanefi kadılkudatı Bedreddin 
el-Ayni ile olmuştur. Her ikisi de 836'
da (1433) ei-Melikü'I-Eşref Barsbay'la 
Amid'e, oradan da Ayni'nin daveti üzeri
ne Ayıntab'a gitmesine. İbn Hacer'in bu 
seyahatte Ayni'den hadis rivayet etme
sine rağmen daha sonra araları açılmış. 
Ayni onu ilmin itibarını koruroayıp ma
kam ve menfaat için sultana boyun eğ
mekle suçlamıştır. Halbuki İbn Hacer, 
kendisine ısrarla teklif edilen kadılkudat
lık görevini kabul etmeyip uzun süre di
renmiş. kabul ettikten sonra da her konu
da doğru bildiğini yapmıştır. Ayrıca Bars
bay'ın teklif ettiği kadılık ve sır katipliği 
görevlerini. onun oğlu ei-Melikü'n-Nasır'ın 
önerip iki yıl süreyle kimseye vermediği 
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Zebld kadılkudatlığını , hatta aylık 10.000 
dirhem maaşla teklif edilen Dımaşk ka
dılığını da reddetmiştir. İkisi arasındaki 
anlaşmazlığın asıl kaynağı muhtemelen 
İbn Hacer'in Ayni'nin bazı eserlerini tenkit 
etmesidir. Nitekim Ayni'nin es-Seyfü'l
mühenned ii sireti'l-Meliki'l-Mü'ey
yed adlı manzum eserinde vezinleri bo
zuk 400 kadar beyti İbn Hacer Kaıe'l
'ayn min na~mi gurabi'l-beyn'inde bir 
araya getirmiş. bunun yanında onun 'İ~
dü'l-cüman ii tariO-i ehli'z-zaman adlı 
eserini de eleştirmiştir (inba'ü'l-gumr, I. 
3-4) 

Ayni ile İbn Hacer arasındaki anlaşmaz
lığın diğer bir yönü onların Şal;il:ı-i Butıa
ri şerhleriyle ilgilidir. Çeşitli kaynaklar
da İbn Hacer'in Fetl;u'l-bôrfyi 817'de 
(1414) yazmaya başladığı kaydedilmekle 
beraber kendisi eserini 813 ( 141 O) yılın
da kaleme almaya, beş yıl sonra da yazdı
ğı kısımları imla etmeye başladığını söy
lemekte ( intikadü '1-i'tiraz, ı. 7). Ayni'nin 
ise 'Umdetü'l-~iirfyi 820'de (1417) yaz
maya başladığı (DiA, VII. 121-122) , İbn 
Hacer'in talebesi Burhaneddin İbn Hızır'
dan Fet/;u'J-bari'den yazdığı kısımları 
ödünç alıp onlardan faydalandığı ve ese
rini FetJ:ıu '1-bôri'nin bitirilmesinden beş 
yıl sonra tamamladığı ( 84 71 ı 44 3) belirtil
mektedir (ibn Hacer, intikadü'l-i'tiraz, s. 
ı O; Şakir Mahmud Abdülmün'im, ibn f:la
cerel-'Askalanf, ı. 175. 364). Ayni. 'Umde
tü'l-~iiri'de FetJ:ıu'l-bôri'den iktibaslar
da bulunmakla beraber ona tenkitler yö
neltmiş, İbn Hacer'in kendi eserini diğer 
ŞaJ:ıiJ:ı-i Butıari şerhlerinden üstün gör
mesini tasvip etmemiştir. İbn Hacer de 
Ayni'nin FetJ:ıu '1-bôri'ye olan itirazını el
İstinşar 'ale't-ta'ini'l-mi'§ar ile, bu eser
deki bazı görüşlerine olan itirazlarını da 
İntiMdü'l-i'tiraz adlı eseriyle cevaplan
dırmıştır. 

Zahid Kevserl gibi bazı alimler, bir mü
ellifin daha önce yazılan eserlerden fayda
lanmasının tabii olduğunu söyleyerek Ay
nl'yi bu tartışmada haklı görmüşlerdir. 
Ayrıca Zahid Kevserl, 'Umdetü'J-~ari'nin 
FetJ:ıu'l-barfden çok daha hacimli oldu
ğunu, konuları mükemmel şekilde işle
diğini, İbn Hacer'in eserinin ise ötekinin 
seviyesinde bulunmadığını , eğer Hed
yü's-sarfyi yazmasaydı şerhinin 'Umde
tü'l-Mri'den çok gerilerde kalmış olaca
ğını söylemektedir (Thkıyyüddin ibn Fe h d, 
s. 334). Salih Yusuf Ma'tuk da Bedrüd
din el-~yni ve e§eruhu ii 'ilmi'l-J:ıadi§ 
adlı kitabında (s . 225-238) Ayni'nin eseri
nin çok daha hacim li, bazı yönlerden daha 

kullanışlı olduğunu söylemiş. buna karşı
lık İbn Hacer'in eserinin özellikle mukad
dirnesi ve baştan sona kadar değişmeyen 
bir üslupta yazılması ile dikkati çektiğini 
ifade etmiştir. öte yandan başta Hanefi 
kadılkudatı İbnü'd-Deyrl olmak üzere ba
zı Hanefi ve Şafii alimleri de İbn Hacer'in 
eserinin önceki Şaf;iJ:ı-i Bu{! ari şerhlerin
den üstün olduğunu belirtmişlerdir (Se
havl, el-Cevahir ve 'd-dürer, ı . 224-226). 

Maliki alimi Abdurrahman ei-Buslrl, Ay
nl'nin iddialarından yola çıkarak Mübte
kirôtü 'l-le'ali ve'd-dürer fi'l-muJ:ıake
meti beyne'l-'Ayni ve'bni ljacer (bk. 
bi bl.) adlı eserinde Ayni'nin 'Umdetü '1-
~ari'de İbn Hacer'e yönelttiği itirazları 
343 noktada toplayarak incelemiş ve so
nuçta İbn Hacer'i haklı bulmuştur. 

Talat Sakallı'nın Hadis Tartışmaları 
(ibn Hacer-BedruddinAynfiAnkara I 9961) 
adlı kitabı bu önemli konuyu aydınlatacak 
kapasitede değildir. Bu çalışmada 'Um
detü'l-~iiri'ye daha fazla yer ayrılması, 
İbn Hacer'in faydalandığı 1430 eseri tanı
tan Mu'cemü'l-muşannetati'l-varide ii 
FetJ:ıi'l-bôri'nin (bk. bibl.) görülmemesi, 
ayrıca İbn Hacer'in İnti~iidü '1-i'tiraz'da 
"başından sonuna kadar kendini savun
ma telaşına düştüğü" şeklinde ifadeler 
kullanılması onun yeterince tanınmadi
ğını göstermektedir. İbn Hacer'in talebe
si . Hanefi fakihi ve kadısı Ebü'I-Fazl İb
nü'ş-Şıhne, İbn Hacer'in hadis sahasında
ki eserlerinin en büyüğünün FetJ:ıu 'I-ba
ri olduğunu, onun bu eserinde başkaları 
tarafından yorumlanamayan birçok ha
disi şerhettiğini belirtmektedir (Sehavl, 
el-Cevahir ve'd-dürer, ı. 261 ). Son devir 
ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu{ıari şarihlerinden Hanefi ali
mi Enverşah Keşmlrl de bu iki eseri de
ğerlendirirken FetJ:ıu '1-bôrfyi hadis tek
niğini yansıtması ve tertibi yanında mak
sadı güzel ifade etmesi bakımından üs
tün görmekte, 'Umdetü'J-~ari'yi de la
fızları mükemmel tarzda şerh ve tefsir 
etmesi, İslam büyüklerinin sözlerini der
leyip taparlaması açısından daha değerli 
bulmaktadır (Feyzü 'i-bari 'ala Şaf:ıi/:ıi'l
Bul]arf, ı . 38) . Ayni'nin İbn Hacer'i son has
talığı sırasında ziyaret etmesi, araların
daki ihtilafın ilmi tartışmadan ibaret ol
duğunu ortaya koymaktadır. 

ilmi Şahsiyeti. İbn Hacer hayatının bü
yük bölümünü hadis ilmine vermiş, bu il
min hem rivayet hem dirayet sahalarında 
devrinin en yetkili alimi olmuştur. Başta 
örnek aldığı Zehebl gibi olmayı isterken 
sonraları onun Mizanü'l-i'tidal'ini ta
mamlamak için Lisanü '1-Mizan'ı yazma-



sı, hadis rivayet ve dirayet ilimlerinin çe
şitli dallarında 170 kadar eser kaleme al
ması onun hadis sahasındaki üstün yerini 
ortaya koymakta. Tagli]fu't-ta'lil(i 350 
kadar eserden. FetJ:ıu '1-bari'yi de 1430 
.kaynaktan faydalanarak kaleme alması, 
önemli bir kısmı günümüze ulaşmayan 
zengin bir hadis edebiyatından istifade 
ettiğini göstermektedir. Usul-i hadis ko
nusundaki eserleri kendisinin orüinal gö
rüşlerini yansıtmakta olup hadis ricaline 
dair çalışmaları. meşhur alimterin raviler 
hakkındaki tesbitlerine dair tashihlerle 
doludur. Bir konudaki pek çok rivayeti on
larca eserden ancak modern yöntemlerle 
toplamak mümkün olduğu halde İbn Ha
cer'in o çağda bunu başarması veya bir 
hadisin farklı rivayetlerinin kaç ravi tara
fından nakledildiğini ortaya koyması, mu
allak olduğu sanılan bir rivayetin mevsGI 
ve muttasıl olduğunu göstermek amacıy
la o rivayetin birçok kaynağını zikredebil
mesi ( Tagli/s:u 't-ta'lf/s:,II . 3 ı 4-3 ı 7) onun il
mi derinliğini göstermektedir. izzeddin 
İbn Abdüsselam, İbn Hacer'in Buhari gibi 
olmasa bile ondan çok aşağı kalmadığını 
söylemektedir (Sehavi, ei-Ceuahir ue'd

dürer, ı. 242). "Emirü'l-mü'minin fi'l-ha
dis" unvanı verilen nadir muhaddislerden 
biri olan İbn Hacer'in hadis konusundaki 
en önemli çalışmaları Buhari'nin el-Ca
mi'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı 'iyi e ilgili olanlardır. 

ibn Hacer. tahsil hayatının daha ilk dö
nemlerinde şair ve edebiyatçı Muham
med b. İbrahim el-Beşteki gibi hocaları
nın ve kendisine örnek aldığı Zehebi'nin 
aynı zamanda tarihçi olmasının etkisiyle 
tarih bilmenin önemini anlamış . hadiste 
tarihin yakın ilgisini , bir muhaddis için 
ravilerin hayatlarını çok iyi bilmenin zaru
retini tesbit ederek tarihle yakından ilgi
lenmeye başlamıştır. Öte yandan üstlendi
ği önemli görevler sebebiyle devlet adam
larıyla yakın ilişki içinde bulunması, bir 
kısmının biyografisi için yegane kaynak 
olması. onu bu konulardaki bilgilerini İn
ba'ü'l-gumr bi-ebna'i'l-'umr adlı ese
rinde bir araya getirmeye yöneltmiştir. 
Tanınmış şahsiyetlere dair ed-Dürerü'l
kamine ii a'yani'l-mi'eti'ş-şamine'si 
ile Zeylü'd-Düreri'l-kamine'si, 12.304 
sahabenin biyografisini ihtiva eden el
İşabe ii temyizi'ş-şaJ:ıabe'si , Mısır ka
dılarının hal tercümesine dair Ret'u'l-işr 
'an ]fuçlati Mışr' ı, ayrıca Leys b. Sa'd'ın 
biyografisiyle ilgili er-RaJ:ımetü '1-gayşiy
ye bi't-tercemeti'1-Leyşiyye'siyle bazı 
önemli şahsiyetterin biyografileri hakkın
daki kitapları onun hayatı boyunca tarihle 

yakından ilgitendiğini göstermektedir. İbn 
Hacer'in cerh ve ta'dil ilmini iyi bilmesi 
tarihi olaylara ve şahsiyetlere tenkitçi bir 
gözle bakmasına imkan vermiştir. Hadis 
ve rivayetle ilgilenen bazı kimseleri eser
lerinde cerh ve ta'dile tabi tutması, his
silik ve tenkitlerinde aşırı gitmekle suç
lanmasına yol açmışsa da bunun ilmi bir 
dayanağı yoktur. Onun bizzat görmediği 
bazı olayları kimden duyduğunu veya han
gi eserde gördüğünü özellikle belirtme
si ilmi hassasiyetini ortaya koymaktadır 
(İbn Hacer'in tarih yazıcısının niteliği ko
n us u ndaki bir soruya verdiği uzunca bir 
fetva için bk. Fetva fi kWibeti 't-tarfi].Jn ş r. 

Fuad SeyyidJ, MMMA, 11/1 11 375/ 19561 

içinde, s. 162-177) . 

On dört yaşında iken edebiyat ve şiir le 
ilgilenmeye başlayan İbn Hacer'in bu meş
guliyeti 792 (1390) yılından itibaren da
ha da artmış. şiir zevki ve bilgisi gelişmiş . 

kısa şiirler. kıtalar ve Hz. Peygamber'in 
methine dair manzumeler yazmıştır. 
Memlükler dönemi edip ve şairlerinden 
İbn Hicce el-Hamevi. ResGl-i Ekrem'in 
methine dair ŞerJ:ıu '1-Bedi'iyye adlı ese
rinde ve daha başka edipler çeşitli kitap
larında onun şiirlerine yer vermişlerdir 
(ŞevkanT,l, 9 1) 816 (1413) yılından itiba
ren şiiri büyük ölçüde bırakıp kendini ha
dis ilimlerine vermekle beraber kendisi
ne yöneltilen manzum sorulara manzum 
cevaplar vermiş. Muhammed b. Ataullah 
el-Herevi'nin ölümü üzerine "eş-Şikaye 
mine'n-nükaye" adlı kasidesini yazmıştır 
( Dfuanü 'l-t:ıafı? ibn Hacer, s. 20). Hadisle
ri şerhederken de şiir ve aruz konuların
daki yeteneğini ortaya koymuştur (Fet

J:ıu'l-barf, ll , 168-169; V, ı 93; VII, 463-464, 
5 3 1 ; Xl. ı 3). İbn Hacer'in o dönemde Ka
hire'de Şehabeddin diye anılan yedi şairin 

ikincisi olduğu (SüyOtT. Na?mü 'l-'i/s:yan, 
s. 45). devrin meşhur edip ve münekkidi 
Nevaci'nin her ay onu ziyaret ederek için
den çıkamadığı edebi meseleleri kendisi
ne sorup hallettiği belirtilmektedir (Se
havT. ei-Ceuahirue 'd-dürer, s. 78) . İbn Ha
cer'in divanını neşreden Subhi Reşad Ab
dülkerim onun tab'an şair olduğunu, şiir
lerinde ilim dilinin kendine has ağır ifade 
ve terimleri yerine şiirin lirik ve akıcı üs
tü bunun görüldüğünü belirtmekte ve şi
irlerini edebi sanatlar açısından tahlil et
mektedir (s. 19-71 ). İbn Hacer Arap dili ve 
gramerine olan nüfuzunu eserlerine yan
sıtmış, açıklamaları sırasında verdiği ör
nekleri özellikle Kur 'an ve hadislerden 
seçmiştir (Fet/:ıu '1-barf, ll. 139; lll, 404; V, 

288; Xl, 269; XIII , 231 ). 

iBN HACER ei-ASKALANT 

İbn Hacer, el-Medresetü'l-Hüseyniyye 
ve el-Kubbetü'l-Mansüriyye'de uzun sü
re tefsir okutmuş. gerek tefsir ve fezai
lü'l-Kur'an bahislerinde gerekse ayetleri 
tefsir ederken kendine has açıklamalar 
ortaya koymuştur. İ'cazü'l-Kur'an veya 
sebeb-i nüzüle dair bilgi verirken yahut 
ayetleri hadislerle veya sahabi sözleriyle 
açıklarken sahih rivayetlere itibar etmiş
tir. Ayetterdeki nadir kelimeteri açıklamış. 
ilk bakışta birbirine zıt gibi görünen ayet
ler arasında herhangi bir tezat bulunma
dığını izah etmiştir (a.g.e., VII, 506; Yili, 

197-198, 441' 554, 580-581' 611) 

Onun en yetkili olduğu sahalardan biri 
de fıkıhtır. Bu ilmi Ömer b. Raslan el-Bul
kini ve İbnü'l-Mülakkın gibi fakih ve mu
haddislerinden tahsil ederek fetva ver
me ve fıkıh okutma hususunda icazet al
mış. hem fıkhı hem de hadisi iyi bilmesi 
onun fıkhu 'l-hadis mütehassısı olmasını 

kolaylaştırmıştır. Sadece fıkıh konusunda 
otuz kadar eser kaleme almış . 811-848 
(1408-1444) yılları arasında Şeyhüniyye , 

Şerifiyye. Müeyyidiyye. Harrübiyye, Sali
hiyye ve Salahiyye medreselerinde fıkıh 
okutmuş. uzun süre fetva vermiş ve yir
mi yıl kadar Şafii kadılkudatlığı görevini 
yürütmüştür. ihtilaflı konularda çeşitli fi
kirleri bir araya getirmesi. mesela cuma 
günü duaların kabul edildiği vakit (icabet 
saati) hakkında kırk iki farklı görüşü de
lilleriyle birlikte ortaya koyması (a.g.e., ll. 
483-489), nikahtan önce boşanmanın söz 
konusu olamayacağını incelerken mese
leyi hadis kitaplarından derlediği rivayet
lerle sayfalarca açıklaması (a.g.e.,IX, 294-
299), fıkhi meselelerdeki derin bilgi ve 
nüfuzunun bir ifadesi olduğu kadar ha
disi ve fıkhı bilmenin bir alime sağladığı 
kültür zenginliğini de göstermektedir. 

Eserleri. Sehavi'ye göre İbn Hacer, ha
dis başta olmak üzere çeşitli ilimiere dair 
1 SO' den fazla eser kaleme almıştır (et
Tibrü '1-mesbak, s. 23 ı) . Bikai. İbn Hacer'in 
vefatından altı yıl önce yazdığı 'Unva
nü'z-zaman ii teracimi'ş-şüyu.f.ı ve'l
a]fran ' ında bu eserlerin sayısını142 (Şa 

kir Mahmud Abdülmün'im, I, 274), Süyüti 
bir kısmı hatalı ve mükerrer olmak üzere 
200 (Na?mü'l-'il~yan, s. 46-50) olarakzik
retmiştir. Bu konuda en geniş çalışmayı 
yapan Şakir Mahmud Abdülmün'im ise 
282 eserin varlığını tesbit etmiştir (ibn 

Hacer ei-'AsJs:alanf, I, 282-666). Brockel
mann'ın kaydettiği doksan kadar eserin 
önemli bir kısmı yanlış yazılmıştır ( GAL, 
Il, 81-84; Suppl., ll , 73-76) . 

A) Hadis. 1. Hedyü's-sari. FetJ:ıu'1-ba
ri'nin mukaddimesi olup ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu.f.ı{ıri 
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iBN HACER ei-ASKALANI 

hakkında gerekli bilgileri ihtiva eden bu 
eseri ibnü'l-Hik diye bilinen Ebü'l-Feyz 
Hamdün b. Abdurrahman el-Fasi önce 
manzum hale getirmiş. daha sonra Nei
]J.atü '1-miski' d-derari li-}föri'i Şa]J.i]J.i'l
Bu]Jari adıyla şerhetmiştir (Rabat. Mek
tebetü'l-KeWl.nl, nr. 926/1 ). Muhammed 
en-Nasır ez-Zeayiri de İbn fjacer ve mu
]faddimetühu Hedyü's-sariadlı birdok
tora çalışması yapmış (ı 985, r-ı ı. Küll iye
tü'z-ZeytOniyye li 'ş-şerla ve usO!i 'd-dln ), 
ayrıca eser üzerinde Muhammed Fazı! ta
rafından bir makale yayımlanmıştır ("Ibn 
Hajar's Hady al-sari: A Medieval Inter
pretation of the Structure of al-Bukhari 's 
al-Cami' al-Sahih: Introduction and Trans
lation", JNES, LIV/3 1 I 995]. s. 161-1 90). 
Eser. Fet]J.u'l-bari'nin bütün baskıların
da genellikle müstakil bir cilthalinde-yer 
almıştır (bk.el-CAMİU's-SAHiH ]Buhar!]) . 
z. FetJ:ıu'l-bôri bi-şerJ:ıi Şa]J.i]J.i'l-B u]Ja

ri. ibn Hacer'in en değerli çalışması ka
bul edilen eser. onun kaybolan kitapların

da veya bazı müelliflerin günümüze ulaş
mayan eserlerinde yer alan bilgileri de ih
tiva etmektedir. ibn Hacer'in ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu
]Jari üzerine biri şerh, diğeri muhtasar 
olmak üzere iki eser daha kaleme almaya 
başladığı, fakat bunları tamamlayamadığı 
ifade edilmiş (Sehavl, ei-Cevahir ve'd-dü
rer, ı. 224), Süyüti ise muhtasar olanın ilk 
üç cildini gördüğünü belirtmiştir (Na?
mü'l-'i~yan, s. 46). Sezgin. ibn Hacertara
fından kaleme alınan en-Nüket 'ala ŞaJ:ıi
]J.i'l-Bu]Jari adlı bir FetJ:ıu'l-bôri muhta
sarının günümüze ulaştığını (Mektebetü' l
Ezher, Hadis, nr. 295) söylemekteyse de 
bunun, Bedreddin ez-Zerkeşi'nin et-Ten
]fiJ:ı li-elfa?i'l- Cami'i'ş-şaJ:ıiJ:ı 'ini eleştir
rnek amacıyla yazmaya başlayıp tamamla
yamadığı en-Nüket 'ala Ten]fiJ:ıi'z-Zer-
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ibn Hacer 
ei-Askalani'nin 
lfavaşi 

Tenf!:il:ıi'z

Zerkeşi 

'a le'l-Bul]ari adlı 

eserinin 
ilk iki sayfası 
(Köprülü Ktp. , 
Fazı! Ahmed Paşa, 
nr. 1591/4) 

keşi 'ale'l-Bu}Jari (aş . bk.) olması muh
temeldir. Fe t]J.u '1-bôri Del hi (1-Vll ]30 
cüz]. taşbaskı 1304), Bulak(l-Xll, 1300-
130 ı) ve Kahire'de (nşr. ömer b. Hüseyin 
el-Haşşab, 1-XIll, I 3 I 9- I 329; nşr. Ta ha Ab
dürraOfSa'd v.dğr., I-XXVIII, 1398-1400/ 
I 978- I 980; nşr. Muhibbüddin el-Hatlb 
v dğr., 1-Xll , 140711986-87). ayrıca Beyrut'
ta (nşr. Abdü lazlz b. Abdu llah b. Baz, 1-XVll, 
I 4 I 6/1996, fihristi ve H af ı z Senaullah ez
Zahidl'nin Tevcfhü '1-~ari ile'l-lj:ava'id ve '1-
feva'idi 'l-uşüliyye ve'l-/:ıadişiyye ve'l-is
nadiyye fi Fethi'I-bari ad lı eseriyle birlik
te) yayımlanmıştır. Halid Abdülfettah Şibl 
eserin çeşitli fihristierini neşretmiştir (1-11 . 
Beyrut ı 4 ı 3/1992 ). Abdüsselam Muham
med Ömer Allüş Münte}fa'l-}föri ve keş
iü'l-mütevari: Lübabü mesa'ili Hed
yi's-sari ve Fet]J.i'l-bôri bi-şerJ:ıi ŞaJ:ıi
J:ıi'l-Bu]Jôri adlı bir çalışma yapmış (Bey
rut 14 ı 3/ 1 993). Ebu Suheyb Safaüddavi 
Ahmedel-Adevi eseri İt]J.dfü'l-}föri bi']J
tişari FetJ:ıi'l-bôri adıyla ihtisar etmiştir 
(1-V. Riyad 141411993). Ahmed isam el-Ka
tib, ibn Hacer'in akaide dair görüşlerini 
'A}fidetü't-tevJ:ıid ii FetJ:ıi'l-bôri şer
J:ıi Şa]J.i]J.i'l-Bu]Jôri adıyla (Beyrut I 403/ 
ı 983). Ahmed Perhan Debvan el-idrisi, dil 
ve lugat hakkındaki fikirlerini el-Kava'i
dü'l-uşuliyye el-müte'alli}fa bi-bôbi'l
]J.ükm ve'l-mebôJ:ıişi'l-lugaviyye (ve'l
elsine) ve't-tatbi}f 'aleyha min kitabi 
Fet]J.i'l-bari adlı doktora çalışmasıyla 
( 1412/ 1991. ı-ıı. Camiatü ümmi'l-kura. Kül
I i yetü'ş-şe rla ve· d-dirasatü'l-islam iyye, 
Fer'u'l-fıkh ve usOlihl). Nebil b. Mansur b. 
Ya'küb el-Besare de rica! tenkidiyle ilgili 
kanaatlerini Tecridü esma'i'r-ruvat el
le~ine tekelleme tihim el-fjaiı? İbn 
fjacer ii Fet]J.i'l-bari ve mu]förenetü 
kelamihi b ima ]fölehCı ii Ta]fribi't-Teh-

~ib (Küveyt 1407) adlı eseriyle ortaya koy
muş. Abdullah Haccac. el-İsra ve'l-mi'
rac min Fet]J.i'l-bôri şer]J.i Şa]J.i]J.i'l-Bu
]Jari ile (Kah i re 1404) es-Si]J.r ve'l-keha
ne ve'l-]J.ased (Kah i re ı 990) adlı iki eser 
kaleme almıştır. Muhammed Abdülhaklm 
el-Kadi, yine isra ve mi'rac hakkındaki gö
rüşlerini Süyüti'nin aynı konudaki eseriy
le birlikte el-İsra ve'l-mi'rac adıyla ya
yımlamıştır (Kahire. ts.). Fet]J.u'l-bari'
nin bazı bölümleri muhtemelen ders
lerde okututmak üzere müstakil olarak 
neşredilmiştir. Halid Abdülfettah Şibl 
"el -i'tişam bi'l-kitab ve's-sünne" bö
lümünü el-İ'tişam ve's-sünne adıyla 
(Beyrut 1410/ 1990) , Ahmed Muhammed 
Halife "el-Cihad ve's-siyer" bölümünü Ki
tabü'l-Cihôd ve's-siyer min Fet]J.i'l-bô
ri ( Beyrut ı 406/1985). "en-Nikat:ı"ı en-Ni
kô]J.li-Ebi 'Abdillô.h el-Bu]Jôri min Fet
]J.i'l-bôri(Beyrut 1406/ 1985). hac ve um
re kitaplarını da el-fjac ve'l-'umre min 
Şa]J.i]J.i'l-Bu]Jari (Beyrut ı 405/1985, ı 408/ 
ı 988) adıyla yayımiarnıştır (eseri için ayrı
ca b k. el-CAMİU's·SAHiH [Buh.3rl] ). 3. Ija
vaşi Ten]fi]J.i'z-Zerkeşi 'ale'l-Bu}Jari (en
Nüket 'ala Tenlj:i/:ıi 'z-Zerkeşi 'ale'l-Bui]ari). 
Zerkeşi'nin Şa]J.iJ:ı-i Bu]Jôri'deki garib ke
limeleri: müşkil i'rabları , yanlış okunabi
lecek isim ve nisbeteri ve bazı bölümleri 
açıklamak için kaleme aldığı et-Ten}fi]J. 
li-elia?i'l-Cami'i'ş-şa]J.i]J. 'teki bir kısım 
görüşlerin tenkit edildiği eser (Köprülü 
K tp., Fazı I Ah med Paşa, nr. ı 591/4) ta
mamlanamamıştır. 4. el-Mülte~at mi
ne't-Tel}fi]J. ii şer]J.i'l-Cami'i'ş-şa]J.i]J.. 
Sıbt İbnü'l-Acemi'nin et-Tel}fi]J. li-iehmi 
]föri'i'ş-Şa]J.i]J. (nüshaları için b k. DİA, Vll, 
ı 19) adlı eserinden faydalanılarak yapılan 
bir çalışmadır. s. Şer]J.u't-Tirmi~i. ibn 
Hacer. Şeyhüniyye Medresesi'nde hadis 
okuttuğu sırada (808/1405) kaleme alma
ya başladığı bu eserin bir cildini yazdıktan 
sonra devam etmekten vazgeçmiştir. 6. 
el-Mu]farrer ii şer]J.i'l-Mu]J.arrer. Müel
lif, medreselerde hadis okuttuğu yıllarda 
Şemseddin ibn Kudame'nin el-Mu]J.ar
rer ii'l-]J.adiş'ini bu adla şerhetmeye baş
lamış, ancakFet]J.u'l-bôri'yi yazmaya ka
rar· verince eseri tamamlamadan bırak
mıştır. 7. en-Nüket 'ala Şer]J.i Şa]J.i]J.i 
Müslim. Sehavl, bu eserin Şa]J.i]J.-i Müs
lim'in mukaddimesine ait kısmıyla diğer 
bir bölümünü gördüğünü söylemekte
dir. 8. et-Ta'li}fu'n-nati' ii'n-Nüket 'ala 
Cem'i'l-cevami' (en-Nüket 'ala Cem'i 'l
cevami'). ibnü's-Sübkl'nin Cem'u'l-ce
vami'ine yazdığı bazı t a'liklerini ihtiva 
eden bu çalışma da yarım kalmıştır. 9. et-



Te~kiretü '1-J:ıadişiyye . Sehavi, on ciltten 
meydana gelen ve hadis metinlerini ihti
va eden bu eserin çoğunu Mekke'de gör
düğünü belirtmekte, eserin aynı hacim
deki bir başka tertibini İbn Hacer'in Ye
men melikine hediye ettiği kaydedilmek
tedir. 10. Şüna'iyyatü'l-Muvatta'. İmam 
Malik'in iki ravi ile Hz. Peygamber' e veya 
sahabeye ulaştığı 122 merfu ve mevkuf 
rivayetinin bir araya getirildiği bir çalış
madır (İbn Hacer, el-Mecma'u 'l-mü'esses, 
1. 434) 11. Şülaşiyyatü'l-Bu]]dri. Buha
rl'nin üç ravi ile Hz. Peygamber' e ulaştığı 
hadislerden yirmi ikisinin İbn Hacer ve 
başka alimler tarafından bir araya geti
rilip şerhedildiği bir eserdir (yazma nüsha
ları için bk. Sezgin, GAS, I. !28-129) 12. 
Ij umasiyyatü 'd-Dare ]fu tni. Darekutnl'
nin beş ravili rivayetlerini ihtiva eden eser 
onun es-Sünen'inden seçilerek meyda
na getirilmiş olmalıdır (ibn Hacer, el-Mec
ma'u'l-mü'esses, lll . 256). 13. el-Cem' 
beyne'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn. Hem Buhar! hem 
Müslim'in el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'lerinde bu
lunan hadisleri bir araya getiren bu tü
rün (DİA, VII, 282-283) önemli eserlerin
den biri olup İbn Hacer bu çalışmasında 
hadisleri konularına göre düzenlemiş ve 
kitabına çeşitli müstahreclerden ilaveler
de bulunmuştur. Onun Humeydl'nin aynı 
adla anılan eserini ihtisar ettiği de belir
tilmektedir. 14. et-Ta'li]f 'ald Müstedre
ki'l-ljakim. Zehebl'nin Tel]]işü'l-Müs
tedrek'ine İbn Hacer'in yazdığı bazı not
ları ihtiva eden eserin bir nüshası Rabat'
ta bulunmaktadır (e l-Hizanetü"l-amme, 
nr. I77f).1S. el-Mecalis. Müellifin 193 
im la meclisinde yazdırdığı hadisleri içine 
alan eserin talebesi Bikal'nin el yazısıyla 
olan bir nüshası günümüze ulaşmıştır(Zi
rikll, ı. 178). 16. Ta]fribü'l-garib el-va]fı' 
fi'ş- ŞaJ:ıiJ:ı . 818'de (1415) kaleme alınan 
bir cüz hacmindeki bu çalışmanın Kurtu
bl'den özetlendiği, ayrıca ona bazı ilave
lerde bulunulduğu belirtilmektedir. Eser 
Tefsiru garibi'l-J:ıadiş müretleben 'ale'l
I:ıuruf adıyla yayımlanmıştır (Kah i re 1950. 
1 954) . 17. Mu]]taşarü't-Tergib ve't-ter
hib li'l-Mün~iri. Münzirl'nin derleyip 
sağlamlık derecelerini belirttiği hadisle
rin sahih o lanlarının bir araya getirildiği 
eser 855 hadis ihtiva etmekte olup Mu
hammed Ali Subeyh (Kahire ı 352/1 933). 
Hablburrahman ei-A'zamt ve iki arkadaşı 
(Bombay [Nasik[ 1380/1960; Beyrut 1407/ 
ı 987). Abdullah Haccac (Kah i re 1400/1979, 
1402/198 1, 1404/1983, 1409/1989)ve Mu
hammed el-Mecdub (Kahire-T\.ınus 1400) 
tarafından yayımlanmış, ayrıca Teh~i-

bü't-Tergib ve't-terhib adıyla da basıl
mıştır (Kahire 1413). 18. Be~lü'l-ma'un 

fi fazli't-ta'un. Vebaya dair eserlerle ha
dis kitaplarında yer alan konuyla ilgili ri
vayetlerin derlendiği bir çalışmadır. İbn 
Hacer'in, kızları Fatıma ile O aliye'yi veba
dan kaybetmesi üzerine (819/1416) yaz
maya başlayıp en büyük kızı Zeyn Hatun 
da aynı hastalıktan öldüğünde (833/ 1 430) 
tamamladığı eser Ahmed İsam ei-Katib 
tarafından yayımlanmıştır (Riyad 141 ı) . 

Eseri Süyutt senedierini çıkararakMa re
vahü '1-va'un fi a]]bdri't-ta'un, talebesi 
Zekeriyya ei-Ensart TuJ:ıfetü 'r-ragıbin fi 
beyani emri't-tava'in (Brockelmann, 
GAL, I. 82) adıyla ihtisar etmiştir. 

İbn Hacer. İbn Abbas'ın Hz. Peygam
ber'den bizzat duyduğu hadisleri Cem 'u 
eJ:ı{idişi İbn 'Abbas elieti semi'ahd mi
ne'n-nebi adıyla bir araya getirmiştir. 
Bazıları bu hadislerin dört ile yirmi arasın
da değiştiğini ileri sürmüşse de İbn Ha
cer, bunların sadece sahih ve hasen olan
larının kırktan fazla olduğunu belirtmiş
tir. Onun ayrıca Ahmed b. Ebu Bekir el
Bustrl'nin TuJ:ıfetü '1-J:ıabib li'l-J:ıabib 

bi'z-zeva'id (bima zade) 'ale't-Tergib 
ve't-terhib'ine bir "münteka" yazdığı ve 
bunun MebrOk İsmail tarafından yayım
landığı (Kah i re 1993) kaydedilmekte (Gil
liot, XXII [ !9941. s. 314-315). muhtelifho
calarının rivayetlerinden derleyip onlara 
okuduğu cüzleri bulunduğu, Kütüb-iSit
te 'ye dahil dört sünende yer alıp ŞaJ:ıi
J:ıayn'da bulunmayan sahih hadisleri der
lerneye başlayıp ancak sekiz var ak kada
rını yazabildiği belirtilmekte (Şakir Mah
mud Abdülmün'im, I, 369). Efradü Müs
lim 'ale ('ani) '1-Bu]]ari ve el-Efradü '1-
J:ıisan min Müsnedi'd-Darimi 'Abdillah 
b. 'AbdirraJ:ıman adlı çalışmalarından 

da söz edilmektedir. 

B) İlelü'l-hadis. 1. Tagli]fu't-ta'li]f. Ba
zı eserlerde yanlış olarak Ta'li]fu't-ta'Iil.< 
diye zikredilen çalışmayı İbn Hacer henüz 
otuz yaşında iken 350 kadar kaynaktan 
(Taglflw 't-ta'lfk, ı , 243-265; V, 442-473) 
faydalanarak yazmış ve 807' de ( 1404-
1405) temize çekmiştir. Sahasının ilk ürü
nü kabul edilen eserde ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]]ari'
nin tertibine uygun olarak ondaki merfu, 
mevkuf ve maktO bütün ta'liklerin isnad
ları yanında ayrıca Buh§.rl'nin "tabeahu 
fülan" veya "revahü fülan" diyerek bir kıs
mını verdiği senedierin muttasıl isnadla
rını tesbit etmiştir. İbn Hacer bu çalışma
sını önce et- Teşvi]f ila vaşli'l-mühim 
mine't-ta'Ii]f, daha sonra et-Tevfi]f li
vaşli'l-mühim mine't-ta'li]f adıyla ihti-
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sar etmiş. ikinci ihtisarı Said Abdurrah
man Musa el-Kazeki tarafından beş cilt 
halinde yayımlanmıştır ( Beyrut-Dımaşk
Arnman 1405/ 1985). Z. el-Kavlü'l-müsed
ded fi'~-~ebbi 'an Müsnedi AJ:ı.med. 
Müellif bu eserini, İbnü'I-Cevii'nin Kita
bü '1-Mevzu'at'ında Ahmed b. Hanbel'in 
el-Müsned'inde mevzu olduğunu ileri 
sürdüğü on beş hadisin mevzu olmadığı
nı ispat etmek üzere 819'da (1 416) kale
me almıştır. SüyCıtl, esere el-Kavlü'l-mü
sedded ve ~eylühu 'aleyh adıyla bir ze
yil yazarak el-Müsned'de mevzu olduğu 
söylenen diğer on beş hadisi de savun
muştur. el-Kavlü '1-müsedded Haydara
bad-Dekken'de (1319, 1371/1951 , 1400). 
Beyrut'ta ( 1404/1984), ayrıca Saati'nin el
FetJ:ı.u'r-rabbdni'si ile birlikte Kahire'de 
( 1377, 1981) yayımlanmış . Abdullah Mu
hammed ed-Derviş de eseri müstakil ola
rak (Dımaşk- Beyrut 1985) ve Ahmed b. 
Hanbel'in el-Müsned'inin sonunda (Bey
rut 14 11/1991, X, 489-554) neşretmiştir. 
3. el-Vu]füf 'ald ma fi ŞaJ:ıiJ:ı.i Müslim 
mine'l-mev]füf. ŞaJ:ıiJ:ı.-iMüslim'de mu
kaddime kısmı dışında mevkuf rivayet bu
lunmadığı görüşüne katılmayan İbn Ha
cer, eserde mevcut 192 mevkuf ve mak
tO rivayeti Zilhicce 803'te (Temmuz 1401) 
üç gün içinde derteyerek ŞaJ:ı.iJ:ı.-i Müs
lim'deki tertibe uygun şekilde bablara gö
re sıralamıştır. Eser Rebl' b. Hadi Umeyr 
ei-Medhall (1-ll. Medine 1404; 1-11, Riyad 
1408), Abdullah ei-Leyst el-Ensarl (Bey
rut 1406/1986) ve Ümmü Abdullah bint 
Mahrus ( Küveyt, ts.) tarafından yayımlan
mıştır. 4. İnti]façlü'l-i'tiraz fi'r-red 'ale'l
'Ayni ii şerJ:ıi'l-Bu]]ari (İs~atü 'l-i'tiraz). 
Ayni'nin 'Umdetü'l-]fari ad lı eserinde 
FetJ:ıu '1-bari'ye yönelttiği tenkitterin 
önemli bir kısmına verilen cevapları ihtiva 
eden eseri Harndi Abdülmedd es-Silefi ve 
Subhl es-Samerraı neşretmiştir (l-11, Ri
yad ı 4 ı 3/1993 ). s. el-İstinşdr 'ale't-ta'i
ni'l-mi'şar. Ayni'nin 'Umde tü '1-]fö.ri'nin 
mukaddimesinde İbn Hacer' e yönelttiği 
eleştirileri cevaplandırmak ve bu mu
kaddimedeki seksenden fazla yaniışı gös
termek amacıyla yazılan bir eser olup 
(İbn Hacer. İnti~açlü'l-i'tiraz, 1, 9) el-Ce
vdhirve'd-dürer(l, 224) ve izaJ:ıu'l-mek
nun'da (1, 69) olduğu gibi el-İstibşar 
adıyla kaydedilmesi doğru değildir. 6. el
Mü'temen fi cem'i's-sünen (el-Camru'l
kebir min süneni'l-beşiri'n-ne?ir). Eserde 
çeşitli kaynaklardan seçilip bablara göre 
düzenlenen hadisler senedsiz olarak alın
mış ve rivayet kusurları gösterilmiştir. 
Yaklaşık sekiz varak olduğu belirtilen eser 
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İbn Hacer'in tamamlamaya fırsat bula
madığı çalışmalarindan biridir. 7. et-Ta'
Ii]f 'ale '1-Mevzu'fıt li'bni'l-Cevzi. Ta
'a]f]fubô.t 'ale'l-Mevzu'ô.t olarak da kay
dedilen eser (Hediyyetü '1-'arifin, ı. I 29}. 

Ebü'I-Perec İbnü'I-Cevz'i'nin el-Mevzu
'ô.t'ında bulunup mevzu olmadığı söyle
nen rivayetler (Süyutl'ye göre 300 kadar) 
hakkın dadır. 8. Ta'riiü '1-menhec bi-ter
tibi (bi-ma'rifeti)'I-müdrec. Ta]fribü'l
menhec diye de zikredilen ( Keş{ü '?-?Unün, 
ı. 465) ve 807'de (1404-1405) tamamla
nan eser, Hat'ib ei-Bağdad'i'nin el-Faşl 
li'I-vaşl el-müdrec ii'n-nal:d'inin ihtisar 
edilmesi ve bir o kadar ilavede bulunul
masıyla meydana gelmiştir. İbn Hacer'in 
aynı konuda Ta]fvimü's-sinad bi-müd
reci'l-isnad adlı bir eserinin daha bulun
duğu belirtilmektedir (Süyutl, Na?mü'l
'il~yan, s. 48). 9. el-Mu{ıarrec mine'l
müdebbec (el-E{nanfi rivayeti'L-a~ran). 
Bazı kaynaklarda el-Binan ii rivayetri
Kur'an (İbnü'l-imad. VII. 272}. el-İmti
nô.n ii rivayeti'J-a]fran (Abdülhay el-Ket
tanı. ı. 334) şeklinde kaydedilmesi yanlış
tır. 10. et-Ta'ric 'ale't-tedbic. Al<ran olan 
ravilerin birbirlerinden rivayetine (müdeb
bec) dair olan eser bazı kaynaklarda yan
lış olarak et-Ta'ric 'ale't-tedric şeklinde 
yazılmıştır (Keşfü '?-?Unün, ı. 420; ibnü'l
imad, VII. 272). 11. el-Mu]fterib ii beya
ni'l-muztarib. Darekutn'i'nin 'İlelü'l-J:ıa
diş'inden derlenip ona ilaveler yapılmak 
suretiyle meydana getirilmiştir. 1Z. el
İntiiô.' bi-tertibi']-'İlel Ji'd-Dare]futni 
'ale'l-enva'. Eser Keşiü';:;-;:;unun'da (I. 

ı 75) el-İntifa' bi-tertibi'd-Dô.re]futni 
'ale'1-enva' adıyla geçmektedir. Kaynak
larda İbn Hacer'in bu konuda ayrıcaNüz
hetü'1-]fuWb ii ma'riieti'l-mübde1 ve 
(mine)'l-ma]fWb (Cila'ü'l-~ulüb {1 ma'ri
{eti'l-ma~lüb), Mezidü'n-nei' bi-ma'ri
ieti ma rucciJ:ıa iihi'l-va]fi 'ale'r-rei', 
(el-)Beyô.nü'l-iaşllima rucciJ:ıa iihi'l-ir
sô.l 'a1e'l-vaşl ve bazı kaynaklarda Zeh
rü'l-mutavvel ii beyani'l-J:ıadişi'I-mu'
addel şeklinde yanlış yazılan ( Keş{ü '?-?U
nan, II. 961) ez-Zehrü'l-matJul ii'l-b.a
beri(fi ma'ri{eti)'l-ma'WI, Şita'ü'I-galel 
ii beyô.ni'l-'il el adlı eserleri bulunduğu 
zikredilmektedir. 

C) Tarikierin Cem' i. 1. Turu]fu J:ıadişi 
"Ma'ü zemzem lima şüribe leh ". Key
lan'i Muhammed Halife (Kahire, ts .) ve 
Fazlü Zemzem adlı kitabının sonunda 
(Mekke 1413/1993. s. 167-195) Said Bek
daş tarafından Cüz' iihi'I-cevab 'an J:ıô.
Ii'I-J:ıadişi'l-meşhur "Ma'ü zemzem Ii
ma şüribe Ieh" adıyla yayımlanmıştır. Z. 
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La tesübbu aşJ:ıdbi(Beyrut 1408). 3. el
Bastu'I-mebşuş li-{ıaberi'l-bürgüş (Tu
ru~u f:ıadfşi "La tesübbü'L.-bürgüş") Le
iden Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir 
nüshası bulunduğunu belirten Brockel
mann risalenin adını bir yerde ( GAL, II. 
82) el-Basitü'l-mebşuş ii {ıaberi'l-bur
güş, başka bir yerde (GALSuppl., Il, 74) 

el-Beıl ve'l-mebşuş ii {ıaberi'l-burgü§ 
şeklinde yanlış olarak kaydetmiştir. 4. 
Nüzhetü'n-na;:;ır ve's-sami' ii turu]fi 
J:ıadiş eş-şô.'imü '1-mecami'. Ramazan 
ayında oruçlu iken eşiyle ilişkiye girdikten 
sonra bu günahtan kurtulmanın yolunu 
araştıran sahab'iye dair olan cüzün bir 
nüshası ei-Mektebetü'I-Ezheriyye'de bu
lunmaktadır (Mecmua. nr. ı 09, Mustala
hu'l-hadls). İbn Hacer FetJ:ıu'l-bdri'de bu 
çalışmasını özetlemiştir (IV, 193-204 ). s. 
Leııetü'J-'ayş bi-cem'i turujp "el-e'im
metü min Kureyş" (Beyaz ı t Devlet Ktp., 
Mecmua. nr. 795 1, vr. 35•· 64b). 6.lfadi
§Ü '1-mesJ:ı 'ale'l-{ıuffeyn ( el-Mektebetü'l
Ezheriyye, Mecmua, nr. 109, vr. 37-51 ). 7. 

lfadi§ü'l-gus1 yevme'I-cum'a (el-Mek
tebetü 'l-Ezheriyye, Mecmua, nr. 109, vr. 
129-155). Eserde. hadisi ünlü ravisi Nafi'- . 
den 120'den fazla kimsenin rivayet ettiği 
ortaya konmaktadır. 8. lfadi§ü izô.1a]fi
te aJ:ıad min ümmeti ie-sellim 'a1eyhi 
yetul 'umruk (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, 
Mecmua. nr. 1075, Hadis 284, vr. 19-23) . 9. 
TuJ:ıietü '1-müsteriz bi-mes'eleti't-tem
J:ıiz (me/:ıiz) . Kadınlarla normal olmayan 
şekilde ilişkiye girmeyi yasaklayan hadis
lerin tarikierinin incelendiği ve bu konu
da sahabe. tabi'in ve diğer alimierin gö
rüşlerinin tesbit edildiği bir çalışmadır. 

İbn Hacer'in ayrıca, insanları sık sık zi
yaret etmeme konusundaki hadise dair 
el-Enô.re bi-tari]fi l).adi§i gıbbi'z-ziyare 
(İbn Hacer, Fetf:ıu'l-barf, X, 514) ve TuJ:ıie
tü'r-ra'iz bi-ta{ırici J:ıadi§i te'allemu 
el-iera'iz adlı eserleri bulunduğu ve "ei
A'malü bi'n-niyyat"; "Evle'n-nas bl ekse
ruhüm aleyye salat"; "Had'isü Cabir fi'l
ba'ir"; "İfk"; "İhtecce Adem ve Musa"; 
"Kabzu'l-ilm"; "ei-Kudat selase"; "Lev en
ne nehren bi-babi ahadiküm"; "Men be
na Iiliahi mesciden"; "Men hafiza ala üm
meti erba'ine hadis"; "Men kezebe aleyye 
müteammiden"; "Men salla cenazeten 
fe-lehu kirat" ; "Meselü ümmeti mese
lü'l-matar"; "el-Miğfer" ; "Naddarallahü'm
reen"; "Salatü't-tesb'ih"; "Ya Abdarrah
man la tes'eli'l-imare"; "es-Sadıku'l-mas
duk"; "İnne imreet'i la terüddü yede la
mis" hadislerini de tahr'ic ettiği belirtil
mektedir. 

D) Etraf Çalışrriaları . 1. İtJ:ıdtü'l-me
here bi-etrafi'l-'aşere (itl:ıa{ü '1-mehere 
bi'l-feva'idi'l-mübtekire min etrafi'l-'aşe
re). Eserde imam Malik'in el-Muvatta', 
imam Şafii ile Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned, Darimi'nin es-Sünen, İbnü'I
Carud'un el-Münte]fii, Ebu Avane ei
İsferay'in'i'nin el-Müsta{ırec, Tahavi'nin 
ŞerJ:ıu Me'ô.ni'l-a§ar, İbn Hibban'ın eş
ŞaJ:ıiJ:ı, Darekutn'i'nin es-Sünen ve Ha
kim'in el-Müstedrek adlı kitapları, ayrı
ca İbn Huzeyme'nin dörtte biri günümü
ze ulaşan eş-ŞaJ:ıiJ:ı'i yer almakta olup bir 
nüshası Millet Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
(Murad Molla . nr. 349-364) . Z. İtratü'l
müsnedi'l-mu'te1i bi-Etraii'1-Müsne
di'1-lfanbeli. Bu çalışmada önce Ahmed 
b. Hanbel'in eJ-Müsned'indeki sahabi ra
viler ve bunlardan rivayette bulunanlar 
alfabetik olarak sıralanmış , ardından bu 
ravilerin uzun rivayetlerinin baş tarafın
dan bir bölümü zikredilip hadisin Ahmed 
b. Hanbel'den o raviye kadar olan kısmı
nın senedi verilmiştir. Müellifin önce İt
J:ıôtü'l-mehere'nin içine aldığı, daha son
ra müstakil bir kitap haline getirdiği eser, 
Sem'ir Emin ez-Züheyr'i tarafından el
Müsnedü '1-mu'teli bi-etrafi'l-Müsne
di'l-lfanbeli (Ri ya d 141 0}. Züheyr b. Na
sır en-N asır tarafından Etratü Müsne
di'l-İmam AJ:ımed b.lfanbel (Dımaşk
Beyrut ı 414/ 1993) adıyla on cilthalinde 
yayımlanmış. Hz. Aişe'ye ait rivayetleri ih
tiva eden kısmını da Ebu Mut'i' Ataullah 
b. Abdülgaffar es-Sind'i Müsnedü 'A'işe 
mine'l-müsnedi'1-mu'teli bi-etrafi'l
Müsnedi'l-lfanbeli adıyla neşretmiştir 
(Kah i re 1416/ 1995). 3. en-Nüketü ';:;-;:;ırdt 
'ale 'l-Etrat (el-İ'tiraf bi-evhami'l-etraf). 
Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizz'i'nin Kü
tüb-i Sitte'yi ve ayrıca üç eseri ihtiva 
eden TuJ:ıietü'l-eşrdt bi-ma'riieti'l-et
raf'ında görülen bazı yanlışları düzeıt
mek amacıyla kaleme alınmış olup her 
iki eser Abdüssamed Şerefeddin tarafın
dan birlikte yayımlanmıştır (1-XIV, Bom
bay 1965-1966) . 4. el-İnare ii etrdti'I
Mu{ıtô.re (Etrafü 'l-E/:ı8.dfşi'L-mul].tare). Zi
yaeddin ei-Makdis'i'nin el-EJ:ıQdişü'l-mu{ı

tare 'sin deki hadisiere dair olan eseri İbn 
Hacer Şaban 802'de (Nisan 1400) Dımaşk'a 
giderken kaleme almış, 806'daki (1403-
1404) ikinci Yemen seyahati esnasında 
kaybetmiştir. Müellifin ayrıca Etrafü'ş
ŞaJ:ıiJ:ıayn (Tertfbü etra{i'ş-Şaf:ıf/:ıayn) , 

bablara göre düzenlediği bir cilt hacmin
deki el-Feva'idü '1-mecmu'a bi-etrôti'I
eczô.'i'l-mesmu'a, müsned tertibinde iki 
ciltlik bir çalışma olduğu belirtilen el-Ec-



za' bi-etrafi'l-ecza' adlı eserleri mev
cuttur. 

E) Zevaid Çalışmaları. 1. el-Metalibü 'l
<aliye bi-zeva'idi'l-mesanidi'ş-şema

niye. Ebu Davud et-Thyalisl. Abdullah b. 
Zübeyr el-Humeydl, Müsedded b. Mü
serhed. Ebu Bekir b. Ebu Şeybe, İbn Ebu 
Ömer, Ahmed b. Men!, Abd b. Humeyd, 
H aris b. Ebu üsame, İshak b. Rahuye ( ese
rinin ancak yarıs ını görebilmi ştir) ve Ebu 
Ya'la el-Mevsıll'nin eJ-Müsned'lerinde 
bulunduğu halde Kütüb-i Sitte ile Ah
med b. Hanbel'in eJ-Müsned'inde yer al
mayan 4702 hadisin konularına göre dü
zenlendiği bir eserdir. Çalışmaya esas alı
nan eserlerin bir kısmının günümüze ka
dar gelmemiş olması sebebiyle değeri da
ha da artan el-Metalibü'l-<aliye Habi
bürrahman el-A'zami tarafından dört 
(Küveyt ı390-1 393/ 1970-ı973, ı 393/ ı973). 

Yusuf Abdurrahman el-Mar'aşli tarafın
dan son cildi fihrist olmak üzere beş cilt 
(Beyrut 1407/1987) halinde yayımlanmış
tır. Ayrıca Ömer b. Garame el-Amravi, el
Etrôtü's-seniyye li-Mecma'i'z-zeva'id 
ve'l-Metalibi'l-<aliye adlı hacim li çalış
masında (Riyad ı406) eserin fihristini ha
zırlamıştır. 2. Mul]taşaru Zeva'idi Müs
nedi'l-Bezzar <ale'l-Kütübi's-Sitte ve 
Müsnedi AJ:ımed. 808'de (1405-1406) 
tamamlanan ve çeşitli kaynaklarda "el
Müntehab". "el-Muhtar", "Tecrid", "Zeva
id" kelimeleriyle başlayarak yukarıdakine 
yakın adlarla zikredilen eserde Heyse
mi'nin Keşiü '1-estar <an Zeva'idi'l-Bez
zdr'ındaki 3700 kadar hadis senedieri ve 
metinleri ihtisar edilerek 2341'e indiril
miş. rivayet sırasında meydana gelen il
letler belirtilmiş. günümüze ulaşmayan 
hadis kitaplarından nakiller yapılmış. ay
rıca başta Heysemi olmak üzere bazı mu
haddislerin hadisler ve raviler hakkındaki 
değerlendirmeleri eleştirilm iştir. Sabri b. 
Abdülhalik Ebu Zer tarafından yayımla
nan (1-11, Beyrut 141 2/ 1992) eser üzerinde 
Abdullah Murad Ali el-Müntel]ab min 
Zeva'idi'l-Bezzar <ale '1-Kütübi's-Sitte 
ve Müsnedi AJ:ımed adıyla bir doktora 
çalışması yapmıştır ( ı405, Medine. el-Ca
miatü'l-islamiyye). 3. Ziyadatü ba<tı'l
muvatta'at <ald ba<t. Müsned tertibin
deki bu çalışmanın bir nüshası Mektebe
tü'l-Ezher'de bulunmaktadır (Mecmua . 
nr. 109, vr. 107-122) . 

İbn Hacer'in ayrıca Zeva'idü'l-Edebi'l
müired li'l-Bul]ari <ale's-sitte, Zeva'idü 
Müsnedi'l-lfariş b. Ebi Üsame nle's
sitte ve AJ:ımed, Zeva'idü Müsnedi AJ:ı
med b. Menı< ve pek az bir kısmını yaza-

bildiği Zeva'idü'l-kütübi'l-erban mim
ma hüve şaJ:ıiJ:ı {Abdüssettar eş-Şeyh, s. 
409) adlı çalışmaları ile Taceddin es-Süb
kı~nin Taba]fatü'ş-Şatliyyeti'l-vüsta'sı 

üzerine bir zevaidi bulunmaktadır. 

F) Tahrlc Çalışmaları. 1. Netô'icü'l-ef
kar ii tal]rici eJ:ıQdişi'l-E?;kôr (Tal].ricü'l
E?kfır, el-Emali, Emali'l-E?kfır, el-Emali'l
f:ıadişiyye) . Nevevi'nin el-E?;kar'ında yer 
alan hadislerin tahric edildiği eseri İbn 
Hacer 7 Safer 837'den (23 Eylül 1433) 1 S 
Zilkade 8S2'ye ( 1 O Ocak 1449) kadar 660 
mecliste talebelerine imla etmiş. eksik 
kalan kısımları Sehavi el-Kavlü'l-bôr ii 
tekmileti tal]rici'l-Eıkar adıyla (Abdül
hay el-KeWini, ll. 990) tamamlamıştır. 
Beş cilt olduğu belirtilen eserin bir nüs
hası Rabat'ta bulunmaktadır (el-Hizane
tü' l-amme. nr. ı ı 4 f) . Kitabın Kahire'deki 
Baybarsiyye Medresesi'nde imla edilme
si sebebiyle el-Baybarsiyye (el-Emali'l
Mışriyye el-Baybarsiyye) diye de anılan 
ve Bikai tarafından rivayet edilen 193-
463. meclislerinin bir nüshası Köprülü 
(Mecmua , nr. 251, vr. ı•-2J6b). diğerbir 

nüshası da Millet Kütüphanesi'ndedir 
(Feyzullah Efendi, nr. 265, 273 varak). Köp
rülü Kütüphanesi'nde ayrıca müellifin iki 
imla meclisinde yazdırdıkları Meclisani 
minemali İbn lfacer adıyla yer almak
tadır (Mecmua, nr. 427, vr. 7b-J2•). Harndi 
b. Abdülmecid es-Selefi. 71-1 SO. meclis
leri ihtiva eden eserin ll. cildini el-Ema
li'l-mutJa]fa adıyla neşretmiş (Bağdat 
ı 406/ 1986; Beyrut 1416/ 1995), ayrıca ilk 
yarısını Abdullah b. Salih ed-Devseri, ikinci 
yarısını Abdullah b. Ali el-Cüaysin yüksek 
lisans tezi olarak tahkik etmiştir ( 1407, 
Camiatü'l-imam Muhammed b. SuOd el 
islamiyye, UsOlü'd-dln , es-S ün ne ve ulO
müha) İbn Allan'ın el-FütO.J:ıQtü'r-rabbô
niyye <ale'l-E?;kari'n-Neveviyye'si (I
VII, Kahire 1348/ 1929) Neta'icü'l-efkôr'
dan pek çok nakil ihtiva etmektedir. 2. 
M uvôta]fatü '1-l]ubri'l -l]aber ii tal]ri
ci eJ:ıQdişi'l-Mul]taşar (Tal].ricü e/:ıfıdişi 
[esanidi] Mul].taşari İbni 'l-/facib, el-Ema
li'l-mul].arrece <ala Mu/]. taşari İbni'l-/facib 
el-Asli). İbn Hacer. Cemaleddin İbnü'l-Ha
cib'in Müntehe's-sul ve'l-emel ii ~lme
yi'l-uşul ve 'l-cedel'ini önce Mul]taşa
rü'l-Müntehô adıyla ihtisar etmiş, daha 
sonra Muvôia]fatü'l-l]ubri'l-l]aber adıy
la hadislerini tahric edip bunları 230 mec
liste imla etmiş ve 1 7 Receb 836'da (9 
Mart 1433) çalışmasını tamamlamıştır. 
Harndi Abdülmecid es-Selefi ile Subhi es
Samerral'nin yayımladığı eserin (1-11 , Ri
yad 1412/199 ı. 14 ı 4/ 1993) ilk 104 mecli-
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si üzerinde Abdullah b. Ahmed b. Süley
manel-Hamed Muvafa]fatü 'l-l]ubri'l
l]aber ii tal]rici ô.şari'l-Mul]taşar adıy
la bir doktora çalışması yapmıştır ( 1404. 
el-Camiatü · ı- islam i yy e ed-Dirasatü'l-ulya 
Şu'betü'l-hadls! Medine i) 3. el-İstidrak 
<ald şeyl]ihi'l-<rra]fi ii tal]rici'l-İJ:ıya'. 
Zeynüddin el-Iraki'nin İJ:ıya'ü <uWmi'd
din'deki hadisleri tahric etmek üzere ka
leme aldığı üç kitabın en küçüğü olan el
Mugni <an J:ıamli'l-esfar fi'l-esfar ii ta]J.
rici ma ti'l-İJ:ıya'i mine'l-al]bar'da göz
den kaçan bazı hususların tamamlanması 
için yazılmıştır. 4. Tesdidü'l-]favs ii mu]J.
taşan (etrafi, tertibi) Müsnedi'l-Firdevs 
(Tesdidü 'l-~aus zehrü 'l-Firdeus). ŞirOye b. 
Şehredar ed-Deyleml'nin 90S6 hadis ih
tiva eden Firdevsü'l-a]J.bar'ındaki riva
yetlerin senedierini tesbit edip esere SOOO 
hadis ekleyen oğlu Şehredar ed-Deyleml'
nin kaleme aldığı Müsnedü'l-Firdevs'in 
muhtasarıdır. Kitabın Zehru Müsnedi'l
Firdevs (Zehrü 'l-Firdeus) adıyla Millet 
Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunan (Murad 
Molla, nr. 393) nüshasında görüldüğü üze
re İbn Hacer bu çalışmasında Müsne
dü'l-Firdevs'in baş tarafından bir kısım 
rivayetlerin tahricini de yapmış. hadisleri 
yeniden alfabetik sıraya koyarak bazı ilave 
ve tashihlerde bulunmuştur. Eser Fewaz 
Ahmed Zemirli tarafından Firdevsü'l-a]J.
bôr ile birlikte yayımlanmıştır (l-V, Bey
rut 1987). İbn Hacer, Müsnedü'l-Firdevs 
üzerinde el-Gara'ibü'l-mülte]fata min 
Müsnedi'l-Firdevs (el-Mülte~at min Müs
nedi'l-Firdeus) adıyla bir çalışma daha 
yapmış olup (Süleymaniye Ktp., Yenica
mi, nr. 199, 200, 20 ı 11. ll ve IV. ciltlerl) bu 
eserde Müsnedü'l-Firdevs'in meşhur 
hadis kitaplarında yer almayan garib riva
yetlerini bir araya getirmiştir. Onun Ze
va'idü'l-Firdevs adlı bir eserinden daha 
söz edilmekte, Mustafa Si Ya'küb'un bu 
eser üzerinde Tesdidü'l-]favs ii tertib ve 
Müsnedi'l-Firdevs : taJ:ı]fi]f v e dirase 
700 J:ıadiş adıyla bir doktora çalışması 
yaptığı ( 1406, el-Camiatü'l-islamiyye !Me
di ne 1) belirtilmektedir. S. Tel]J.işü'l-J:ıa
bir ii tal]rici eJ:ıQdişi'r-Rafliyyi'l-kebir 
(et-Temyiz rı tal].rici e/:ıfıdişi'l-Veciz, et-Tel
l].işü'l-f:ıabir rı tal].rici ef:ıiidişi 'ş-şer/:ıi'l-Ve

cizi'l-kebir) . Gazzali'nin el-Veciz adlı fı
kıh kitabına Abdülkerim b. Muhammed 
er-Rafii tarafından yazılan eş - ŞerJ:ıu'l

kebir'deki (Fetf:ıu 'Paziz) hadislerin tah
ricine dair olan eser 21 Şewal812'de (26 
Şubat 1410) tamamlanmış. 820'de(1417) 
esere son şekli verilmiştir. Tel]J.işü'l-J:ıa
bir'in Hindistan'da taş baskısı yapılmış 
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( 1303). daha sonra Seyyid Abdullah Ha
şim el-Yemani (1-lV, Kah i re 1384/1964, iki 
mücelled) ve Şa'ban Muhammed isınail 
(1-IV. Kahire 1399/1979) tarafından neşre
dilmiş. ayrıca Ebu İshak eş-Ş'iraz'i'nin el
MüheHeb'i ile birlikte yayımlanmıştır 
(I-XX, baskı yeri ve tarihi yok) . Yusuf Ab
durrahman el-Mar'aşl'i Fihrisü ef:ıadi§i 
Tel]Jişi'l-J:ıabir (Beyrut 1406/ 1986) ve Ab
durrahman Dımaşkıyye Tertibü eJ:ıadi§ 
ve a§ari Tel]Jişi'l-J:ıabir (Riyad 1407/1987) 
adıyla eserdeki rivayetlerin fihristini ya
yımlamışlardır. 6. ed-Diraye fi ta]Jrici 
(tell].işi, müntel].abi) eJ:ı(ıdi§i'l-Hidaye. 
Burhaneddin el-Merginan'i'nin el-Hida
ye'sindeki hadisleri tahr'ic etmek üzere 
Cemaleddin Abdullah b. Yusuf ez-Zeyla'i'
nin kaleme aldığı Naşbü'r-rdye'nin 827'
de (1424) yapılmış muhtasarıdır. 1085 
hadisi senedieri ve metinleriyle birlikte 
veren. bunların sağlamlık dereceleri hak
kında geniş bilgiler ihtiva eden eser Del
hi ( 1299, 1327) ve Leknev'de ( 130 ı) , ay
rıca Abdullah Haşim el-Yemani tarafın
dan Kahire'de (1-11 , Kah i re ı 384/ 1964; 
Beyrut, ts. ) yayımlanmış. Riyaz Abdullah 
Abdülhadl Fehôrisü'd-Dirdye ii ta]Jri
ci eJ:ı(ıdi§i'l-Hiddye (Beyrut 1408/1988) 
adıyla eserin fihristini hazırlamıştır. 7. 
el-Kafi'ş-şat ii ta]Jrici ef:ıddi§i'l-Keşşat. 
Eserde. Zemahşer'i'nin el-Keşşdf 'an J:ıa
]fô.,i]fi't-tenzil adlı tefsirinde Iafızlarına 
işareti e yetinilen merfG hadislerle Zey
la'i'nin bu eser üzerindeki tahr'ic çalışma
ları sırasında temas etmediği merfG ha
disler ve mevkuf rivayetler tahr'ic edilmiş
tir. 821 (1418) yılında tamamlanan, 398 
ri vayetin tahr'ic edildiği eser el-Keşşaf'ın 
IV. cildinin sonunda yayımlanmıştır (Bey
rut 1366/1947). İbn Hacer'in buna et-Ta]J
ricü'l-vdf bi-a§ari'l-Keşşôt adıyla bir ze-
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yil yazmaya başladığı. fakat eseri tamam
layamadığı belirtilmektedir. 8. Hidaye
tü'r-ruvat ila ta]Jrici ef:ıddi§i'l-Meşabif:ı 
ve'l-Mişkat. Ferra el-Begav'i'nin Meşa
biJ:ıu 's-sünne'sine Hatlb et-Tebrlz'i'nin bir 
üçüncü bab ekleyerek telif ettiği Mişkô
tü'l-MeşdbiJ:ı'teki 6285 hadisin kaynak
larının gösterHip değerlendirildiği bir eser 
olup Süleymaniye (Hamidiye, nr. 410) ve 
Topkapı Sarayı Müzesi (HI. Ahmed, nr. 477) 
kütüphanelerinde nüshaları vardır. 9. el
EJ:ıadi§ü'l-mevzı1'a el-varide ii Meşd
bif:ıi's -sünne li'l-Begavi (ei-Ecvibe 'an 
e/:ıildi§ vaka'at fi Meşabi/Ji 's-sünne ve vu
şıfet bi 'l-vat') . 850 (1446) yılının sonunda 
kaleme alınan bu risalede MeşabiJ:ıu's
sünne'de mevzü olduğu ileri sürülen on 
sekiz hadis savunulmakta ve bunların sıh
hat derecesi belirtilmektedir. Eser, Ec
vibetü'l-ljdfı? İbn ljacer el-'As]faldni 
'an eJ:ıadişi'l-MeşabiJ:ı adıyla Meşabi
J:ıu's-sünne'nin baş tarafında (1 , 77-96) . 
aynı adla Mişkdtü'l-MeşdbiJ:ı'in (! - lll, 
nşr. Nas ırüddin el -Elbanl, Beyrut- Dımaşk 
1382/ 1962, 1399/1979) sonunda (lll , 1773-
1792) , Ecvibetü'l-ljdfı? İbn ljacer el
'As]faldni 'ald risdleti'l-Kazvini J:ıavle 
ba'zı eJ:ı(ıdi§i'l-MeşabiJ:ı adıyla Ali ei-Ka
r'i'nin Mir]fatü'l-mefdtif:ı'inin (1-X. n ş r. 

Sıdki Muhammed Cemi! el-Attar. Beyrut 
1412/ 1992) I. cildinde (1, 5 3 5-550)yayım
lanmıştır. Amr b. Abdülmün'im. eser üze
rinde en-Na]fdü'ş-şariJ:ı li-ecvibeti 'l
ljdfı? İbn ljacer 'an ef:ıddi§i'l-MeşabiJ:ı 
adlı bir çalışma yapmıştır (Kahire-Cidde 
1414). 10. Ta]Jricü'l-ef:ıddi§i'n-nebeviy
ye el-mün]fatı'a ii's-Sireti'l-Hişamiyye 
( Tal].ricü '1-efJadi§ fi's-sireti 'n-nebeviyye ei
Haşimiyye, Tal].ricü '1-efJB.dişi 'l-münkatı'a 

{i's-sireti'I-Haşimiyye; bk. Abdülhay el
Kettanl, ı. 334 ). 
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lbn Hacer 
ei-Askalani'nin 
Na+mü'l-le'iili 
bi 'l-mi'eti'l
'aviili adlı 
eserinin 
ilk iki sayfas ı 

(Köprülü Ktp., 
Fiızıl Ahmed Paşa , 

nr. 428/4) 

İbn Hacer'in aynı konuda yarım kalmış 
eserleri de şunlardır: el-'Ucab ii ta]Jrici 
md ye]fülü fihi't-Tirmig;i "ve fi'l-bdb" 
(ei-Lübab {f şer!Ji kavli't-Tirm~i "ve fi 'l
bab" da muhtemelen aynı eserdir). Ta]J
ricü ef:ıddi§i Mu]Jtaşari'l-Kifdye, ed
Da'i'l-beşir li-ta]Jrici ef:ıddi§i İbn Be
şir, Ta]Jricü ef:ıddi§i Şerf:ıi't-Tenbih li'z
Zenkelı1ni (a.g.e. , I. 336) . 

G) Ali İsnad Çalışmaları . 1. el-'Uşariy
yat (ei-'Aşeretü 'I-'Uşariyye). 1000'eyakın 

all isnadlı hadisin bir araya getirildiği ese
rin iki nüshası el-Hizanetü't-Teymüriyye'
de bulunmaktadır (Hadi s, nr. 189, 399) . 
z. Na?mü 'l-le,dli bi'l-mi,eti'l-'avali (ei
Mi,etü 'l-'uşariyyat li 't-Tenül].i) . Müellifin 
İbrahim b. Ahmed et-Tenuh'i'den rivayet 
ettiği uşarl hadislerden 1 OO'ünü ihtiva 
eden eser Kemal Yusuf el-Hut tarafından 
yayımlanmıştır (Beyrut 141 0/ 1990). İbn 
Hacer'in aynı kişiden yaptığı rivayetleriy
le ilgili Mütebayinatü't-Tenu]Ji adlı bir 
eserinden daha söz edilmektedir. 3. es
Sittı1ne'J-'Uşdriyye (ei-'Uşariyyatü 's-sit
tün). Zeynüddin el-Iraki'nin Kütüb-i Sit
te'de yer almayan sahih, hasen ve garlb 
derecesindeki on ravili kırk rivayeti bir 
araya getirdiği Kitdbü'l-Erba'in el-'uşa
riyye adlı eserine. yine lraki'den derlen
miş aynı nitelikte altmış rivayetin eklen
mesiyle meydana getirilen bir çalışmadır. 
İbn Hacer'in all isnada dair çalışmaları ara
sında el-'Avali't-taliye li'l-mi'eti 'l-'ali
ye de (ei-Erba'üne't-tiiliye li'l-mi'eti'l-'uşa

riyye) zikredilmektedir. 

Müellifin, all isnadın beş türünden biri 
olan nisbi uluwün çeşitlerinden bedel ve 
muvafakate dair kaynaklarda zikredilen 
eserleri şunlardır: Bugyetü 'r-ravi bi-eb
ddli'l-Bu]]dri, el-Ebdalü'l-'avdli min Ebi 
Ddvı1d et-Tayalisi, Ebddlü 'Abd b.lju
meyd ve muvdfa]fatühı1, el-Ebddlü'l
'avdli ve '1-muvdta]fatü '1-J:ıisan min 
Müsnedi'd-Ddrimi 'Abdilldh b. 'Abdir
raf:ımdn, Kasım b. Fazi es-Sekafi'nin on 
cüz hacmindeki e§-Şe]fafiyydt'ından der
lediği el-Ebdalü 'ş-şafiyydt mine'§-Şe

]fafiyyat, Ebü'l-Hasan Ali b. Hasan el-Hi
lal'nin el-ljile'iyyat'ından 100 hadis se
çerek meydana getirdiği el-Ebdalü'l
'aliyyat mine'l-ljile'iyyat ve 'Avali Müs
lim (aş. bk.). 

H) Kırk Hadis Çalışmaları. 1. el-İmtô' 
bi'l-erba'ine'l-mütebdyineti (bi-şarti)'s
sema'. İbn Hacer. 808'de (1405) bir haf
ta içinde kaleme alıp aynı yıl talebelerine 
imla ettiği bu eserinde kendisinin sema 
yoluyla ve all isnadla kırk ayrı hacasından 
duyduğu. onların da kırk ayrı sahabiden 
rivayet ettikleri kırk beş hadisi derlemiş. 



ayrıca bu hadislerinKütüb-i Sitte ile dört 
mezhep imamının eserlerinde bulunma
sı gibi şartları da gözetmiş ve hadislerin 
sağlamlık derecesini belirtmiştir. Müellif 
eserini 832'de (1429) hadislerin çeşitli 
tarikierinden sadece birini zikrederek ih
tisar etmiş . Muhammed b. Ebu Bekir b. 
Cemaa da eser üzerinde ihtisar çalışması 
yapmıştır. el-İmta' Selahaddin Makbul 
Ahmed (Küveyt 1408/ 1988). Muhammed 
Şe kur ei-Meyadini (Dev ha 1409/ 1989) . 

Mecdi es-Seyyid İbrahim (Kah i re , ts. ) ve 
Ebu Abdullah Muhammed Hasan İsmail 
eş-Şafii ( Beyrut 1418/ 1997) tarafından ya
yımlanmıştır. z. 'Avali Müslim: erba'Cı
ne ]J.adiş münte}fat min Şa]J.i]J.i Müslim 
(el-Erba'Qne'l-'tiliye li-Müslim 'ale 'l-Bul]a
rf {f $af:ıfl:ıayhima) . Şa]J.i]J.ayn'da bulu
nup Müslim'in Buhari'ye göre bir ravi ile 
ali olarak rivayet ettiği kırk hadisin der
lendiği eseri Muhammed ei-Meczub (Tu
nus 1393/ 1973) ve Kemal Yusuf el-Hut 
(Beyrut 1405/ 1985) neşretmiştir. 3. el
Erba'Cın ii red'i'l-mücrim 'an sebbi'l
müslim (Red'u '1-mücrim fi'?-?ebbi 'an 'ır
tı '1-müslim). Bazı alimierin müellife yap
tığı haksızlıklar üzerine Receb 85 1'de (Ey

lül 1447) kaleme alınan eser Şeyh el-Hu
veyni es-Selefi ( Beyrut 1406/1986) ve M ec
di es-Seyyid İbrahim (Kah i re 1989) tara
fından yayımlanmıştır. 4. Tal]ricü 'l-Er-

ba'ine'n-Neveviyye bi'l-esanidi 'l-'aliy
ye. İbn Hacer'in 800 ( 1398) yılında Aden·
de okuttuğu bir eser olup onun el-Erba'Cı
ne'n-Neveviyye'yi şerhettiği de söylen
mektedir (Abdüssettar eş-Şeyh , s. 4 I 0) . 
S. el-Erba'Cıne'l-mühe?;?;ebe bi 'l-e]J.a
dişi'l-müla}f}fabe. İbn Hacer'in Yemen'
de bulunduğu sırada, Nefisüddin Süley
man b. İbrahim el-Alevi et-Taizzi'nin iste
ği üzerine kendi rivayetlerinden bir gün
de derlediği eseridir. 6. Ziya'ü'l-eyyam 
(e nam) bi-'av ali şeyl]i'l-İslôm el-Bul
}fini. ömer b. Raslan el-Bulkini'nin kırk 
şeyhinden ali isnadla dinlediği kırk hadis 
mecmuasıdır. 7. el-Erba'Cıne 'l-müctôze 

'an şüyCıl]i'l-icaze. Hocası Ebu Bekir b. 
Hüseyin el-Meragi adına onun kırk hoca
sından derlediği kırk hadis mecmuasıdır. 
8. el-Erba'Cıne'l-münte}föt min 'avali el
Leyş b. Sa' d . Müellifle arasında sekiz ra
vi bulunan Leys b. Sa'd'ın ali rivayetlerin
den derlenmiş bir risaledir. İbn Hacer'in 
bunlardan başka el-Erba'Cın min mes
mu'i İbni'd-Da'im mine't-Tergib li 't
Teymi, Erba'Cın ]J.adiş mine 'l-vu]J.dan 
min Müsnedi A]J.med b. Hanbel adlı 
eserleri de bulunmaktadır. 

I) Hadis Usulü. 1. Nul]betü'/-fiker *. 
İbnü's-Salah eş-Şehrezuri'nin, hadis ilim
Ierini altmış beş nevi halinde incelediği 
Mu}faddime'sinin buna kırk nevi daha 

ibn Hacer ei-Askalani"nin el-imta' bi 'l -erba'ine'l-mütebayineti (bi-şarti) 's-sema' adlı eserinin iki sayfas ı (Beyazıt Dev
let Ktp., nr. 7951/2, vr. 20 ' , 21") 
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İBN HACER ei-ASKALANI 

eklenerekyapılmış bir muhtasarı olup 
81 2' de ( 1409) tamamlanmış ve müellifi 
tarafından 818'de (141 S) Nüzhetü'n-na
{:ar ii tav:li]J.i Nul]beti'l-fiker adıyla şer
hedilmiştir. Nul]betü'l-fikerve Nüzhe
tü'n-na{:ar (n ş r. W. Nassau v. dğr., Calcut
ta 1862. ikisi birlikte) zamanla büyükka
bul görmüş, ders kitabı olarak okutulmuş. 
üzerine şerh ler, haşiyeler ve muhtasarlar 
yazılmış. manzum hale getirilmiş ve çe
şitli dillere tercüme edilmiştir. z. Risale 
ii muştala]J.Qti ehli 'l-]J.adiş. Eserin iki va
raktan ibaret baş tarafı eksik bazı nüsha
ları Darü 'l-kütübi ' l-Mısriyye'dedir (Mec
mua, Timur, nr. 126; Mecmua. Tal"at . nr. 
255) 3. el-İfşa]J. bi-tekmili'n-Nüket 'a]{ı 
İbni'ş-Şala]J. (en-Nüket 'ala 'U/Qmi 'l-f:ıa
dfş). Iriıki'nin et-Ta]fyid ve'l-iza]J.'ındaki 
(Nüketü ibni'ş-Şalaf:ı) elli kadar görüşüne 
İbn Hacer'in yönelttiği bazı tenkitleri ihti
va etmekte olup Re bi' b. Hadi Umeyr, eser 
üzerindeki doktora çalışmasında ( 1400/ 

1980, Camiatü ümmi "l-kura. Külliyetü "ş

şerla ve'd-dirasatü "l-islamiyye) İbn Ha
cer'in İbnü's-Salah'a ve Ir akl'ye yönelttiği 
eleştirilerini de tesbit ederek eseri en
Nüket 'alô Kitôbi'bni'ş-Şala]J. adıyla 
yayımlamış (l-ll, Medine 1984; 1-11. Riyad 
1988). kitabı Mes'ud Abdülhamid es-Sa'
deni de aynı adla neşretmiştir ( Beyrut 
1414/ 1994) . İbn Hacer'in el-İstidrak 'a]{ı 
Nüketi İbni'ş-Şala]J. adıyla anılan eseri 
de bu kitap olmalıdır. 4. en-Nüket 'ale'l
Elfiyye. lrakl'nin el-Eliiyye 'si üzerindeki 
bazı görüş ve tenkitleri ihtiva eden eser 
yarım kalmıştır (SüyOt'ı', Na?mü '1-'i~yan, 
s. 4 7) . S. Mul]taşaru (Teli] iş u) 'ilmi'l
veşy time n yervi 'an ebihi 'an ceddih. 
Alai'nin el-Veşyü'l-mu'lem iimen yer
vi 'an ebihi 'an ceddihi 'ani'n-nebiyyi 
şallallöhü 'aleyhi ve sellem adlı eseri
nin muhtasarı olup önemli ilaveler de ih
tiva etmektedir. 6. Nüzhetü's-sami'in ii 
rivayeti'ş-şa]J.abe mine't-tôbi'in. Hatib 
el-Bağdadi'nin bir cüzden ibaret olduğu 
söylenen Rivayetü'ş-şa]J.abe mine't-ta
bi'in adlı eserinin muhtasarıdır. 

İbn Hacer'in ayrıca Darekutni'nin et
Taş]J.if (Taşf:ıifü '1-muf:ıaddişfn) adlı eseri
nin muhtasarı olan Tell]işü't-Taş]J.if'in
den söz edilmiştir (a.g.e., s. 49). Bazı ka
taloglarda (Brockelmann. GAL Suppl. , 
ll, 76; Köprülü Ktp .. Mecmua, nr. 715/ 1 I , 
vr. I 32- I 51) müellife nisbet edilen ve İs
tanbul'da çeşitli kütüphanelerde nüsha
ları bulunan Riyazü '1-ezhar ii cila'i'l
ebşar ise Şehabeddin Sivasi'ye aittir. 

J) Rica lü'I-hadis . 1. ei-İşabe* ii tem
yizi'ş-şa]J.abe. Mükerrerleriyle birlikte 
12.300 kadar biyografiyi ihtiva etmesi se-
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bebiyle sahasının en kapsamlı kitabı olan 
eserin çeşitli baskıları arasında Mevlevl 
Muhammed Vedh, Abdülhak, Gulam Ka
dir ve A. Srenger tarafından yapılan ne
şirle (HV, Kalküta 1270-1291/1853-1874) 
Ali Muhammed ei-Bicavl'nin neşri (I-VIII, 
Kahire 1390-1392/1970-1972, 1413/1992) 
zikredilebilir. 2. Teh~ibü't-Tehpb* . Tü
rünün en önemli çalışması olan eserde 
Mizzl'nin Kütüb-i Sitte ravilerine dair 
Teh~ibü'1-Kemfı1 ii esmfı'i'r-ricfıl'i ihti
sar edilmiş ve esere hacminin üçte biri 
kadar ilavede bulunulmuştur. Eser Hay
ctarabad- Dekken'de (I-XII. 1325-1327; 
Beyrut 1388/1968) ve Beyrut'ta (i-VI, 1412/ 
1991) yayımlanmıştır. 3. Ta]fribü't-Teh
~ib. Teh~ibü't-Teh~ib'in muhtasarı olup 
827 (1424) yılında tamamlanan eserde 
ayrıca Buharl'nin e1-Edebü '1-müfred, 
lja1]fu ef'fı1i'l- 'ibfıd, Cüz'ü'1-]fırfı'e ve 
Ref'u'l-yedeyn; Müslim'in Mu]faddime; 
Ebu Davud'un el-Merfısil, Fezfı'ilü'l-en
şfır, NfısiJ]u'1-Kur'fın ve mensuJ]uh, Ki
tfıbü 'I-Kader, et-Teferrüd fi's-sünen, 
Mesfı'ilü'1-İmfım AJ:ımed b. lfanbel ve 
Müsnedü Mfılik; Tirmizi'nin Şemfı'ilü'n
nebi; Nesal'nin Müsnedü 'Ali, Müsne
dü Malik, 'Amelü'1-yevm ve'l-leyle, lja
şfı'işu 'Ali ve İbn Mace'ninKitfıbü't-Tef
sir adlı eserlerindeki toplam 8826 ravinin 
çok kısa biyografileri verilmektedir. So
nunda kadınlara dair bir bölüm ün de yer 
aldığı Ta]fribü't-Teh~ib Leknev'de ( 1271, 
taşbaskı). Delhi'de ( 1308, 1320). Abdülveh
hab Abdüllatlf tarafından Kah i re- Medi
ne'de (l-11 , 1380/1960; l-ll, Beyrut 1395/ 
1975) ve İrşadü'l-hak Eseri tarafından La
hor' da ( 1985), değişik adlarla mükerrer 
olarak zikredilen yüzlerce ravinin eserde 
hangi numaratarla gösterildiğini belirten 
titiz bir çalışma ile birlikte Muhammed 
Awame tarafından Halep'te ( 1406/1986, 
1408/1988, 1411/1991) ve Mustafa Abdül
kadir Ata tarafından Beyrut'ta ( 14 ı 3/ 
1993) yayımlanmıştır. Kitap üzerinde M ev
levi Emir Ali'nin Ta]f'ibü 't-Ta]frib adlı bir 
çalışması vardır (Leknev 1934, I 35611937). 
4. Lisanü'J-Mizfin*. Zehebl'nin zayıf ra
vilere dair Mizfınü'l-i'tidfıl'inin hem 
muhtasarı hem de zeyli ve ikmali mahi
yetinde olan eser Haydarabad Dekken'de 
neşredilmiştir (I-Vil, 1329-1331; Beyrut 
1390/1971 ). S. Ta' cilü'1-menfa'a bi-ze
vfı'idi ricfı1i'1-e'immeti'l-erba'a. Ebü'l
Mehasin el-Hüseynl'nin, Mizzl'nin Teh~i
bü'1-Kemfıl'ini ihtisar edip İmam Malik'in 
el-Muvatta'ı ile Şafii. Ahmed b. Hanbel 
ve Ebu Hanife'nin eJ-Müsned'lerindeki 
ravileri de ekleyerek meydana getirdiği 
et-Te~kire ii (bi-ma'rifeti) ricfıli'l-kütü-
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bi'l-'aşere'ye dayanan bir çalışma olup 
et-Te~kire'deki ravilerden Teh~ibü't

Teh~ib'de bulunanlar inceleme dışı bıra
kılmış ve dört mezhep imamının eserle
rindeki raviler bir araya getirilip bunlar 
hakkında Hüseynl'nin verdiği bilgiler dü
zeltilip tamamlanmıştır. Ayrıca Hüseynl'
nin Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'inde
ki ravilerden Teh~ibü'l-Kemfıl'de bulun
mayanları bir araya getirdiği e1-İkmfıl'in
de, e1-İkmfıl'i tamamlamak üzere Nu
reddin el-Heyseml'nin kaleme aldığı cüz
de ve İbnü 'l-lraki'nin Z:ey1ü'1-Kfışif'inde 
görülen tashihe muhtaç hususlar üzerin
de de durulmuştur. 330 kadar kaynaktan 
faydalanılarak (İbn Hacer, Ta'cflü'l-men
fa'a, 1, 62-102) 826'da (1423) tamamla
nan, ilk isimlerine göre alfabetik olarak 
sıralanmış 1727 (veya 1732) ravi hakkın
da bilgi verilen eser önce Haydarabad'da 
basılmış (I 322/1904, I 324/ 1 906; Beyrut, 
ts .), daha sonra Abdullah Haşim Yemani 
el-Medeni (Kahire 1386/1966). Eymen Sa
lih Şa'ban ( Beyrut ı 4 ı 6/1996) ve İkramul
lah İmdadülhak(l-11, Beyrut 1416/1996) 
tarafından yayımlanmıştır. İbn Hacer, Hü
seynl'nin et-Te~kire'si ile İbnü'l-lraki'nin 
Z:eylü'l-Kfışif'inde gördüğü hataları ay
rıca bir cüzde toplamış ve 833'te ( 1430) 
tamamladığı bu çalışmasına e1-Evhfım 
e ll eti va]fa'at li'l-lfüseyni ve Ebi Zür"a 
(el-Ceuabü'l-ceiW'I-uak'a {ima yüraddü 
'ale'l-lfüseynf ve Ebi Zür'a) adını vermiş
tir. 6. Ta'rifü eh1i (üli) 't-ta]fdis bi-merfı
tibi'l-mevşufine bi't-tedlis (Tabaka tü '1-
müdellisfn) . Alal'nin Cfımi'u't-taJ:ışil ii 
a]:ıkfımi'1-merfısil'i ihtisar edilip ona 
önemli ilaveler yapılmak suretiyle mey
dana getirilmiş, 1 52 müdellisin yer aldığı 
bir eser olup 81 S'te ( 1412) tamamlan
mıştır. Daha sonra da bazı ilavelerin ya
pıldığı eser Kahire'de basılmış (ı 322/ 
1904). ayrıca Taha AbctürraUf Sa'd ( Kahi
re 1398/1978). Asım b. Abdullah ei-Kurey
vitl (Zerka 140311983). Abdülgaffar Süley
man el-Bündarl ve Muhammed Ahmed 
Abdülazlz (Beyrut 1405/!984; 1407/1987). 
Muhammed Zeynhüm Muhammed Azb 
(Kahire 1407/ 1986). Ahmed b. Ali Seyr el
Mübarek] (Riyad I413/I993)tarafından 
yayımlanmıştır. İbn Hacer'in bu konuda 
ayrıca Cüz' ii esmfı'i'1-müdellisin adlı 
bir kitabı bulunduğu söylenmektedir. 
7. el-işfır bi-ma'rifeti ruvfıti'l-Aşfır. 
Hanefi alimlerinden birinin isteği üze
rine (a.g.e., ı, 244) Muhammed b. Hasan 
eş-Şeybanl'nin e1 -Aşar'ındak.i ravilerin 
önce isimlerine, sonra künyelerine gö
re alfabetik olarak sıralandığı eserde faz
la tanınmayan şahsiyetlerle kadın ravile-

re de yer verilmiş, Teh~ibü 't- Teh~ib'de 
bulunanlara işaret etmekle yetinilmiş, 
diğerleri bazan uzunca biyografileriyle 
tanıtılmıştır. 265 ravi hakkında bilgi veri
len ve hazırlanmasına 813'te ( 141 O) baş
lanan eser yirmi yılda tamamlanabilmiş
tir. Süleyman b. Abdülazlz el-Ureynl tara
fından üzerinde yüksek lisans çalışması 
( 140 ı, el-Camiatü'l-islamiyye ed-Dirasa
tü'l-ulya ]Medine]) yapılarak Karaçi'de ya
yımlanan eseri ( 1411) Ebu Mus'ab Mu
hammed Said ei-Bedri(Beyrut 1411/1991). 
Seyyid Hasan Kesrevl ( Beyrut 1413/1993) 
ve Mes'ad Abdülhamld Muhammed es
Sa 'denl de (Kahire, ts .) neşretmiştir. 8. 
Tebşirü '1-müntebih bi-ta]:ıriri'l-Müşte
bih. Zehebl'nin el-Müştebih fi'r-ricfıl'in
de isimterin okunuşu gösterilmediği ve 
eser muhtasar tutulduğu için yapılan ha
taları düzeltmek, kelimelerin doğru okun
masını sağlamak ve e1-Müştebih'te bu
lunmayan bazı isimleri ilave etmek ama
cıyla kaleme alınan alfabetik bir eser olup 
türünün en muhtevalı çalışmasıdır (Sü
yQtl, Tedrfbü'r-rauf, Il, 298). Eserde mega
zl, siyer ve tarih kitaplarında geçen Cahi
liye devri şair ve kahramanlarının adları 
da zikredilmiştir. İbn Hacer'in on beş ki
taptan faydalanatak ( Tebşfrü '1-müntebih, 
IV, 15 ı 1- ı 513) 816'da (1413) tamamladığı 
eser Ali Muhammed el-Bicavl ve Muham
med Ali en-Neccar tarafından Kahire'de 
(I-IV, 1383- I 386/1964-1967). ayrıca Delhi
Mekke'de (I-IV, 1406) yayımlanmıştır. 9. 
Nüzhetü'1-e1bfıb fi'l-e1]fab. Lakaplarıyla 
tanınan muhaddislere dair alfabetik bir 
eser olup Abdülazlz b. Muhammed es
Sedldl tarafından üzerinde yapılan yük
sek lisans çalışması yayımlanmıştır (l-11, 

Riyad 1409/ 1 989). Muhammed Abdurrah
man el-Ehdel ("Eç!va' 'ala Nüzheti'l-el
bab fı'l-ell5ab li ' l-I:Iafı?: İbn ı:ı:acer el-'As-
15alanl", 'Aiemü '1-kütüb, XVlll/6 1 ı 4 ı 8/ 
ı 997], s. 483-489) ve İbrahim es-Samerral 
("Ma'a Nüzheti'l-elbab fi'l-e115ab li'bni 
ı:ı:acer el-'Asl5alan1", MMLAÜr. , XVII/45 
]1414119931, s. ı ı -49) bu neşirdeki önemli 
hataları tesbit etmişlerdir. Eseri Muham
med Zeynhüm Muhammed Azb da ya
yımlamış (Beyrut 1412/1992), Aişe bint Hü
seyin es-Süleyman! bu neşrin iki babın
daki altmış kadar okuma hatasımeteştir

miştir (a i-Muafaqat, Algeria 1412/1992, 1, 
445-454). Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde 
(nr. ı252/2) E1]fabü'r-ruvfıt adıyla kayde
dilen eser Nüzhetü'1-e1bfıb 'ın bir nüsha
sıdır. 10. Tesmiyetü men 'urife mim
men übhime fi'1- 'Umde. Cemmalll'nin 
'Umdetü'1-a]:ıkfım adlı eserindeki hadis
lerde adları tam zikredilmeyen veya m üp-



hem şekilde geçen şahısların kim olduğu
nu göstermek üzere kaleme alınan eserin 
Mektebetü'I-Ezher'de bir nüshası mev
cuttur(Mecmua, nr. !09, vr. !!3-!28).11. 
Tertibü Tabal)ati'l-J:ıufiô.?: li'~-Z.ehebi 

'alô. J:ıurCıfi'l-mu ' cem. Zeheb'i'nin Te~
kiretü'l-J:ıuffô.?:'ında bulunup Mizz'i'nin 
Teh~ibü'l-Kemô.l'inde yer almayan ha
dis hatızlarının bir araya getirildiği iki cilt 
hacminde bir eser olup (Keşfü'?-?Unün, 

ll , ı 097) bazı hadis hatızlarının biyografi
lerinin ilave edilmiş olması sebebiyle Z.eyl 
'alô. Te~kireti'l-J:ıuffô.?: olarak da anılmak
tadır. 12. Z.eylü't-Tibyô.n li-man?:ı1me
ti'l-J:ıuffô.?: bedi'ati'l-beyô.n. İbn Nası
rüddin ed-Dımaşki'nin hadis hafızlarını 
1000 beyitte topladığı Bedi'atü'J-beyô.n 
'an mevti'l-a'yô.n 'ale'z-zamô.n'da zik
redilmeyen yirmi sekiz hafızın biyografi
siyle ilgilidir. 13. Şi~ö.tü'r-ricô.l mim-men 
I em yü~ker ii Teh~ibi'1-Kemô.l. Müsved
desinin üç cilt olduğu belirtilen ve muh
temelen İbn Hacer'in yarım kalan çalış
malarından olan eser Süyfıt'i'nin Na?:
mü'1-'i~yô.n'ında (s . 46) Esbô.tu'r-ricô.1 
şeklinde kaydedilmiştir. 14. Fevô.'idü'1-
iJ:ıtifô.1 bi-beyô.ni aJ:ıvô.li 'r-ricô.1 (el-İ'lam 
bi-men ?ükire fi'l-Bul]ari mine'l-a'lam). 
Şai:ıii:ı-i Bu{ıô.ri'de bulunduğu halde Teh
~ibü '1-Kemô.J'de yer almayan ravilerin 
biyografisini ihtiva eden eserin bir cilt ol
duğu belirtilmektedir. 15. Te1{ıişü'1-Müt
tefi~ ve 'l-müfter~. Hatlb el-Bağdadl'nin 
el-Müttefi~ ve'l-müfteri~ adlı eserinin 
(DİA, XVI, 457) tashih. ihtisar ve ilavelerle 
yeniden tertip edildiği bir çalışma olup 
tamamlanmamıştır. 16. et-Ta'rifü'1-ec
ved bi-evhô.mi men cema'a min ricô.-
1i'l-Müsned. Çeşitli kaynaklarda yanlış 
olarak et-Ta'rifü (Ta'rifü)'l-evJ:ıad şeklin- . 
de kaydedilmektedir. 17. Esmô.'ü ricô. 
li'1-kütüb (Beyanü at:wali'r-ricali'r-ruvat). 
İtl:ıô.fü'1-mehere'ye konu olan kitaplarda 
geçen ravilerden Teh~ibü't-Teh~ib'de bi
yografısi bulunmayanları ele alan eser ya
rım kalmıştır. el-Mühmel min şüyı1{ıi'l
Bu{ıô.ri adlı bir kitabı da bulunduğu be
lirtilen İbn Hacer. ayrıca Ebü'I-Hasan ei
İcll'nin sika kabul ettiği ravileri tabakalar 

· halinde sıraladığı. NCıreddin ei-Heyseml'
nin alfabetik hale getirdiği Tô.ri{ıu'ş-şi
l)at (Ma'rifetü 'ş-şil!:at) adlı esere bazı ila
veler yapmıştır (DİA, XV, 56). 

K) Mu'cem. 1. el-Mu'cemü'1-müfeh

res. el-Ma~aşıdü'l-'aliyyô.t ('aliyye) ii 
fihristi'l-merviyyô.t (fi fihristi'l-kütübi 
ve'l-ecza'i'l-merviyye) ve Tecridü esô.ni
di'1-kütübi'l-meşhı1re ve'l-eczô.'i'l-men
şure adlarıyla da anılan (Abdüssettar eş
Şeyh, s. 453) eserde müellif okuttuğu ki-

tapları hangi senedlerle rivayet ettiğini. 
bunları kimlerden nasıl aldığını belirt
mektedir. e1-Mu'cemü '1-müfehres'in 
müellif hattı nüshası Millet Kütüphane
si'nde (Murad Molla, nr. 609) , diğer bir 
nüshası Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de (Mus
talah. nr. 82) bulunmaktadır. 2. el-Mec
ma'u '1-mü'esses li'l-mu'cemi'l-müfeh
res. İbn Hacer'in 730 hocasının adını al
fabetik olarak sıraladığı. bunların hayatı
na dair geniş bilgiler verdiği, kendisinin 
onlardan hangi kitapları okuduğunu be
lirttiği bir eserdir. Telifine 806'da (1403) 
Aden'de başlanıp 832'de (1429) Kahire'
de tamamlanan. daha sonra bazı ilaveler
de bulunulan eser. Yusuf Abdurrahman 
el-Mar' aşil tarafından üç cilt halinde ya
yımlanmıştır ( Beyrut !41 3-!4!51!992-
!994). 3. e1-Mu'cem li'l-ljurre Meryem 
(Mu'cemü'ş-şeyl]a Meryem). İbn Hacer'in 
rivayet ettiği birçok eseri kendisine oku
duğu. bir kısmına da kendisinden icazet 
yoluyla sahip olduğu hacası (ibn Hacer. el
Mecma'u'l-mü'esses, ll, 559-57!) Meryem 
bint Ahmed ei-Ezral'nin hocalarına dair 
on üç cüz hacminde bir eser olup Sı bt İbn 
Hacer tarafından yazılan bir nüshası Da
rü'l-kütübi'I-Mısriyye'de kayıtlıdır (Hadis, 
nr. !42! ). 4. Mu'cemü't-Tenı1{ıi (el-Mu'
cemü'l-kebir li'ş-Şami) . Yirmi dört cüz 
hacmindeki eserde müellifin kendisinden 
faydalandığı İbrahim b. Ahmed et-Tenu
hi'nin SOO'den fazla hacası tesbit edilmiş
tir (a.g.e., !, 80). S. e1-Meşye{ıatü'1-bô.si

me li'1-~ıbô.bi ve Fô.tıma. 837'de (1434) 
tamamlanan eserde. İbn Hacer'in hoca
larından Abdurrahman b. ömer ei-Kıbabl 
ile Fatıma bint Halil ei-Kinanl'nin şeyhle
rinden 167'si alfabetik olarak sıralanmış
tır. Kitabın bir nüshası Kudüs'te (Mekte
betü dari'l-Hatlb, F 22). baş tarafı eksik bir 
nüshasının küçük bir bölüm u de Köprülü 
Kütüphanesi'nde (Mecmua. nr. !629, vr. 
653 -67b) bulunmaktadır. Jacqueline Sub
let bir çalışmasında eserin muhtevasını 
incelemiştir ("Les maltres et !es etudes 
de deux traditionnistes de l'epoque mame
louke", BEO, XX [ !9671. s. 7-99) . 6. Meş

ye{ıatü Ebi't-Tô.hir b. Küveyk elle~ine 
ecô.z(ı lehı1. İbn Hacer, hacası olan bu za
tın sema ve icazet yoluyla aldığı an riva
yetleri de deriemiştir (a.g.e., ll, 483). 7. 
Meşye{ıatü'l-Burhô.n el-ljalebi. Sıbt 
İbnü'I-Acem'i'nin hadis ilminde 200, di
ğer ilimlerde ve şiirde otuzar olmak üze
re toplam 260 hacası hakkındadır. Tel
{ıişu Şebeti'l-Burhô.n el-ljalebi adıyla 
anılan eser de muhtemelen aynı kitap
tır. 8. Fihristü turu~i ŞaJ:ıii:ıi'l-Bu{ıô.ri. 
Buhar!' nin el-Cô.mi'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'inin İbn 
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Hacer' e ulaşan rivayet tarikierinin tesbit 
edildiği bu risalenin bir nüshası Köprülü 
Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 427/l, vr. 
ı b-63

). 

İbn Hacer'in bunların dışında Münte
M min Mu'cemi's-Sübki, Meşye{ıatü 

İbn Ebi'l-Mecd elle~ine inferede bi'r
rivô.yeti 'anhüm bi'l-~iihire, Münte~ii 
min meşye{ıati İbn 'Asô.kir ve'bni's-Se
rari ve'l-Fa{ır b. el-Bu{ıari, Cüz' iihi't
ta'~ib 'ala İbni'l-Cezeri ii meşye{ıati 
şey{ıihi e1-Cüneyd, Fihristü merviy
yô.ti'l-~iiQ.i Celô.liddin bi'l-icô.ze, Fih
ristü 'Alemiddin el-Bul~ini bi'l-icaze, 
Fihristü'ş-Şeref b . Küveyk, Cüz' mi
ne'l-meşye{ıati'l-fa{ıriyye gibi eserleri 
de vardır. Ayrıca onun Mahmfıdiyye Med
resesi Kütüphanesi'ndeki 4000 kitap için 
hazırladığı fihristler de burada zikredil
melidir. 

L) Biyografi Kitapları. 1. er-RaJ:ıme
tü'1-gayşiyye bi't-tercemeti'l-Leyşiyye 

(el-Merf:ıametü'l-gayşiyye 'an tercemeti'l
Leyşiyye, Mert:ıametü'l-gayş bi-terceme
ti'l-Leyş). 834'te (1431) Leys b. Sa'd'ın ha
yatını yazıp bazı all rivayetlerini derledi
ği eser Bulak'ta ( !30 ı, Hedyü 's-sari, ayrı
ca /julaşatü Te?hibi Teh?ibi'l-Kemal ile). 
Mecmı1'atü'r-resa'ili'1-müniriyye için
de (nşr. idaretü't-tıbaati'l-mün!riyye, Ri
yad, ts., ı. 235-265) ve Yusuf Abdurrah
man ei-Mar'aşlltarafından (Beyrut !407/ 
!987) yayımlanmıştır. er-RaJ:ımetü'l-gay
şiyye'yi ayrıca Abdurrahman Hasan Mah
mud ve A. Ali Hasan, Teva1i't-te'sis ile 
birlikte Siretü'l-imameyn e1-Leyşi ve'ş
Şdti'i adıyla neşretmiştir (Kahire 1994). 
2. Teva1i't-te'sis bi-me'ô.li İbn İdris. 
İmam Şafii'nin biyografisine dair olup 
83S'te (1432) kaleme alınmıştır. Çeşitli 
kaynaklarda yanlış olarak Teva1i't-te'niş 

diye kaydedilen eser. er-RaJ:ımetü'l-gay
şiyye ile birlikte (Bul ak !30 ı) ve ayrıca 
Ebü'Hida Abdullah el-Kadi tarafından 
(Beyrut !406/ !986) yayımlanmıştır. 3. ez
Zehrü'n-na<;iır ii nebe'i (f:ıali)'l-lja<;iır. 
Hızır'ın peygamber mi. veli mi olduğu, 
Resfıl-i Ekrem'in zamanına yetişip yetiş
mediği, kıyamete kadar yaşayıp yaşama
yacağı gibi konularla ilgili rivayetlerin bir 
araya getirildiği eser MecmCı'atü'r-re

sa'ili'l-müniriyye içinde (Kah i re !346, !, 
!95-234). ayrıca Mecdl es-Seyyid İbrahim 
(Kahire !4051!985, 1407/!987; Kahire, ts.) 
ve Semlr Hüseyin Hilmi (Beyrut !408/!988) 
tarafından neşredilmiştir. 4. Gıbtatü'n
nd?:ır ii tercemeti'ş-Şey{ı 'Abdi1~iidir. 
Abdülkadir-i Geylani'nin hayatına dair olup 
sekiz bölümden meydana gelen eseri E. 
D. Ross yayımiarnıştır (Kalküta !903). Ser-
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kls bu risalenin İbn Hacer' e nisbet edil
mesinin doğru olmadığını ileri sürmüştür 
(Mu'cem, 1, 80). S. Hidfıyetü's-sfıri li-si
reti'l-BuJ;fıri. 805 (1402-1403) yılında 
kaleme alınan eserin bir nüshası Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi'ndedir (Mecmua, nr. 
7951 , vr. 224b- 255b). 6. Tercemetü İbn 
Teymiyye. Darü'l-kütübi'I-Mısriyye (Mec
mua, nr. 20545 B, vr. 23-3 ı) ve Bağdat Da
rü'l-evkafi'l-amme'de (Mecmua, nr. 60 ı 9) 
nüshaları bulunan eserin ed-Dürerü '1-
kfımine'deki biyografiden iktibas edilmiş 
olması mümkündür (Şakir Mahmud Ab
dülmün 'im,İbn f:lacerel-'Askalani, 1, 558). 
7. el-infıs bi-menfı]fıbi'l- 'Abbô.s. Abbas 
b. Abdülmuttalib'in hayatıyla ilgili eserin 
müsvedde halinde ve bir cilt olduğu belir
tilmiştir. İbn Hacer'in ayrıca el-Envfır bi 
(fi ma'rifeti)-JJ.aşô.'işi'l-muJ;tfır adlı bir 
çalışmasının bulunduğu kaydedilmekte
dir (Keşfü '?-?unün, 1, 195, 706). 

. M) Tertip Çalışmaları. 1. Terti bü Fe
vfı'idi Semmuye 'ale'l-mesô.nid. Sem
mOye diye bilinen EbO Bişr İsmail b. Ab
dullah ei-Abdl'nin sekiz cüzden meydana 
gelen Fevfı'id'inin rtıviierine göre tertip 
edildiği bir eserdir. 2. Ta]fribü 'l-bugye 
ii tertibi eJ:ıô. dişi'l-ljilye. NOreddin ei
Heyseml'nin, ljilyetü '1-evliyô.'da isnad
larıyla birlikte rivayet edilen hadisleri bab
lara göre tertip etmeye başladığı bu ça
lışma , onun vefatı üzerine İbn Hacer tara
fından gözden geçir-ilerek yaklaşık dört
te biri iki cilt halinde temize çekilmiştir 
(Brockelmann, CAL, 1, 445; ll , 9 1;Suppl., 
ll, 61 7) . 

İbn Hacer'in 803 (1400-1401) yılında 
kaleme aldığı Tertibü Müsnedi't-Tayfı

lisi ve Tertibü Müsnedi 'Abd b. lju 
meyd adlı çalışmaları Yemen seyahati 
dönüşünde denizde kaybolmuştur. Onun 
yine bablara göre düzenlediği Tertibü Fe
vô.'idi Temmô.m ve Tertibü Garô.'ibi Şu'
be li'bni Mende'si de burada anılmalıdır. 

N) Kur'an İlimleri. 1. el-İ'cô.b bi-tibyfı
ni'l-esbfıb (el-'Ubab fi beyani'l-esbab, Es
babü nüzüli'l-lfur'an) . Hacimli bir cilt ol
duğu belirtilen eserin bir nüshası Kara
viyyln Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 
Brockelmann'ın (CALSuppl., ll, 75) Şer
l}.u '1-'Vbô.b adıyla zikrettiği ve Peters
burg'daki Asya Kafkas Müzesi'nde (nr. 
935) bulunduğunu söylediği eser de bu 
kitap olmalıdır. 2. el-İt]fan ii (cem'i eM
dişi) iezô.'ili'l -Kur'ô.n. Tamamlanama
mış bir risaledir (Keşfü '?-?Unün, ı. 8). 3. 
el-İ]J.kô.m li-beyô.ni mfı fi'l-Kur'ô.n mi
ne'l-ibhô.m. Abdurrahman es-Süheyll'
nin et-Ta'rii ve'l-i'lô.m limô. ii'l-Kur'fın 
mine'l-ibhfım' ı ile Ebü'I-Kasım İbn Asa-
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kir'in Zeylü't-Ta'ritve'l-i'lô.m'ından fay
dalanılarak kaleme alınan eserin hacim li 
bir cilt olduğu belirtilmektedir (Şakir Mah
mud Abdülmün'im, l , 284). 

Müellifin el-Ayô.tü'n-neyyirô.t ii ma'
rifeti'l-l].avô.ri]f (li'l-i].avarik) ve '1-mu'ci
zô.t (Keşfü '?-?Un ün, I , 204), Tecridü't-tei
sir min Şa]J.i]J.i'l-Bul].ô.ri ('ala tertibi's
süver) adlı eserlerinin de bulunduğu , ay
rıca müteşabih ayetleri incelediği , Kur
'an'da yer alan yirmi yedi yabancı kelime
ye dair Taceddin es-Sübkl'nin manzum 
risalesine Mfı va]fa'a fi'l -Kur'fın min 
gayri lugati'l-'Arab adıyla bir zeyil yaz
dığı, son iki eser için SüyOtl'nin de bir 
zeyil kaleme aldığı belirtilmektedir (Taş
köprizade, ll, 4 ı 2-41 5) 

O) Fıkıh ve UsUl-i Fıkıh . 1. Buluğu '1-
meriim* min edilleti'l-af:ıkô.m. Müelli
fin , oğlu Ebü'I-Meal1 Bedreddin Muham
med için 828 (1425) yılında kaleme aldığı 
eser ibadet. hukuk ve muamelata dair 
1356 sahih hadisi ihtiva etmekte olup il
ki Leknev'de ( taşbaskı 1253/1 837) olmak 
üzere birçok defa basılmış . Emir es-San
'an!, Sıddik Hasan Han. Ahmed Hasan ed
Dihlevi gibi alimler tarafından şerhedil
miştir. 2. Tebyinü '1- 'a ceb iimô. (b ima) 
verede ii fazli (şavmi) receb (Feza'ilü 
receb). Receb ayında yapılan ibadetlerin 
faziletine dair çeşitli sorular üzerine kale
me alınan bir eser olup bu konudaki otuz 
sekiz rivayetin metin ve senedieri değer
lendirilmiş , yirmi üç rivayetin uydurma 
olduğu ve bu ayla ilgili sahih bir rivaye
tin bulunmadığı belirtilmiştir. Kahire'de 
(ı 35 1/ 1 932) basılan eser, İbrahim Yahya 
Ahmed (Kah i re ı 391/197 ı) ve E bO Esma 
İbrahim b. İsmail (Beyrut ı 408/ ı 988, lfuv
vetü '1-/:ıicac ile birlikte) tarafından yayım
lanmıştır. 3. Ret'u (Keşfü) 's-sitr 'an f:ıük- · 
mi'ş-şalô.t ba'de'l-vitr (Keşfü's-sitr bi
rek'ateyn ba'de'l-vitr). Vitirden sonra kı
lınması tavsiye edilen iki rek'at namaza 
dair hadisin değerlendirildiği risale , M. 
Halife Kiylanl tarafından "Min musanne
fati'I-Hfıfız" serisinin dördüncü kitabı ola
rak neşredilmiştir (Kah i re ı 4 ı 3/1 993). 4. 
Kuvvetü'l-J:ıicô.c ii 'umumi'l-magiireti 
li'l-J:ıuccô.c. Hz. Peygamber'in arefe gü
nünde ve Müzdelife'de ümmetinin ba
ğışlanması için yaptığı duanın kabul edii
diğine dair Abbas b. Mirdas tarafından 
rivayet edilen hadisin muhtelif sahabiler
den gelen pek çok rivayetinin değerlen
dirildiği , hadisi mevzQ kabul eden İbnü'I
Cevzl'nin yanıldığının ortaya konduğu bir 
risale olup 19 Reblülewel 842'de (9 Eylül 
1438) tamamlanmıştır. Semir Hüseyin 
Halebi'nin şerhederek yayımladığı eseri 

(Beyrut l408/ ı988 , İbn Hacer'in Ebu Es
ma İbrahim b. İsmail tarafından tahkikedi
len Tebyinü 'l-'aceb' i ile beraber) Ümmü 
Amr bint İbrahim ei-İtribl de neşretmiş
tir (Kahire ı41 2/1 993). S. el-Mümetti' bi
müsnedi (bi-/:ıükmi, fi menasiki, fi men
seki)'l-mütemetti ' (Köprülü Ktp., Fazı! 
Ahmed Paşa, nr. 1591/6, vr. 134-142). 6. 

et-Tetebbu' li-şıfati't-temettu' bi'l-f:ıac 
ile '1-'umre. Sehfıvl' nin el yazısıyla olan bir 
nüshası Köprülü Kütüphanesi'nde kayıt
lıdır (Fazı! Ahmed Paşa . nr. 1591/7, vr. 142-
ı 47). İbn Hacer'in ayrıca et-Tenbih li-şı
fati'l-mütemetti' adlı bir eseri, kadınla
rın temettu' haccına dair bir başka çalış
ması ve t arunu için kaleme aldığı et-Te
mettu' 'alô. meıhebi'l-ljanefiyye'si bu
lunduğu belirtilmektedir. 7. Menfısikü'l

J:ıac. Müellifin ayrıca, Nevevi'nin Minhô.
cü't-tô.libin adlı eserinin hac bölümünü 
Şerf:ıu'l-Minhô.c (Şer/:ıu menasiki'l-Min
hac) adıyla şerhettiği de belirtilmektedir . 
Brockelmann'ın sözünü ettiği Şerf:ıu'l
Menfısik de (CAL, ı . 84) muhtemelen bu 
eserdir. 8. Cüz' ii iJ:ıdô.şi'l-cum'a bi
Medreseti İbn Süveyd bi-Mışr (Mek
tebetü'l-Ezher, Mecmua, nr. 109, vr. 51"-
53"). 9. Risô.le fi mes'eleti şirô.'i's-sultô.n 
el-arza min beyti'l-mô.l neisih (Mes'e
letü şira'i's-sultan bi-malihi li-nefsihi min 
arazi beyti 'l-mal) (Köprülü Ktp., Mecmua, 
nr. ı429, vr. ı • -6 b ). 10. Şerf:ıu'r-Ravza 
(Taş/:ıi/:ıu'r-Rauza). Nevevi'nin Ravzatü 't
tfılibin adlı eserinin şerhi olup İbn Hacer 
bu çalışmasından önce aynı eseri ihtisar 
etmiştir. Eserin üç cilt olduğu , fakat ta
mamlanamadığı belirtilmektedir. 11. en
Nüket 'alô. Şerf:ıi'l-Müheııeb. EbQ is
hak eş-Şirazi'nin eJ-Müheızeb'ini el
Mecmu' adıyla şerheden Nevevi'nin bu 
eseri üzerinde yapılmış yarım kalan bir 
çalışmadır. 12. en-Nüket 'alô. Şerf:ıi'l
'Umde. İbn Hacer'in, Cemmalli'nin 'Um
detü '1-af:ıkô.m'ına İbnü'I-Mülakkın'ın yaz
dığı şerh hakkındaki görüşlerini ihtiva 
eden bu eser de tamamlanamamıştır. 13. 
en-Nüket 'alô. Nüketi'l- 'Umde. Yine 
Cemmalll'nin eserine Bedreddin ez-Zer
keşl'nin yazdığı Nüket üzerine yazılmış 
bir tenkit çalışması dır. 14. 'Acebü'd-dehr 
ii ietô.vô. şehr. İbn Hacer' e bir ay içinde 
sorulan 300 soruyla ilgili olarak verdiği 
fetvaların bir araya getirildiği eserdir. 1 s. 
el-Minf:ıa fimô. 'alla]fa'ş-Şfıfi'i el-]favle 
bi hi 'ale' ş-şı]J.J:ıa. Şafii'nin bazı fıkhi me
seleleri açıklarken o meseleye dair hadi
sin sahih olduğunu belirttiği yerlerde İbn 
Hacer'in aynı konudaki diğer hadisleri de 
zikrederek bunların sıhhat derecesini 
gösterdiği bir çalışmadır. 



ibn Hacer, fıkıh ve akaide dair bazı ha
dislerin sıhhat derecesi hakkında kendi
sine yöneltilen soruları bir cüzde topla
mış, EbQ Abdurrahman el-Eseri ei-Mısrl 
bunlardan otuz hadisi ihtiva eden bir bö

lümü yayımiarnıştır (Tanta 141 1/1990) . 
Onun bu konuda ayrıca Cüz' fi't-tehni'e
ti fi'l-a'yôd ve gayriha, el-EsmaJ:ıu '1-
eşlaJ:ı ii şıJ:ıJ:ıati imameti gayri'l-efşaJ:ı 
(ei-Eşlal:ı {f imameti gayri 'l-efşal).), Fetd
vd el-J:ıadi§iyye, Ijaberü'§-§ebt bi-şıya
mi's-sebt, Kuvvetü 'I-cebel fi'l-kelô.mi 
'ale'l-]]iyel (l].ayl), Kuvvetü's-seyr ii 
J:ıükmi 'ameli'l -]]ayr, Meclis ii taJ:ıri
mi':.v~ulm, el-Meclisü'l-Cemali evve
lü ma fütiJ:ıat, Mes'eletü'd-devr, yarım 
kalan el-Mes'eletü's-Süreyciyye, er
RaJ:ıa ed-da'ire 'ale'l-yemini'd-da'ire, 
eş-Şemsü'l-münire ii ma'rifeti (ta'rffi)'l
kebire (Keşfü '?-?unun, ll. ı 062), Tel]]işu 
mes'eleti's-sôkit adlı eserleri bulunmak
tadır. Temhidü '1-'u]füdi'l-cemme ii tec
didi 'u]füdi'l-ümme ise ibn Hacer'in, lll. 
(IX.) yüzyılın başından itibaren kimlerin 
müceddid olabileceği konusunda yazma
yı düşündüğünü belirttiği (ibn Hacer, Te
vali't-te'sfs, s. 49) cüzüdür. SüyOtl'nin, el
de etmek için çok çaba sarfetmesine rağ
men görernediğini söylediği eser .el-Fe
vô'idü'l-cemme fimen yüceddidü'd-di
ne li-ha~ihi'l-ümme (Keşfü '?·?Unü.n, ll , 
1296) olmalıdır. 

Ö) Akaid. 1. el-Gunye fi'r-rü'ye . isra 
gecesinde Hz. Peygamber'in Allah Teala'
yı gördüğünü ileri sürenlerle buna karşı 
çıkanların görüşlerinin bir araya getirile
rek değerlendirildiği bir cüz olup bir nüs
hası ei-Hizanetü't-TeymOriyye'de bulun
maktadır (Hadis, nr. 146) 2. el-Ijişalü 
(Ma'rifetü '1-l].işa li)'l-mükeffire li'~-~ü
nubi'l-mu]faddeme ve'l-mu'a]]]]are. 
Günahların bağışlanmasına vesile olacağı 

müjdelenen yirmi i badete dair yirmi dört 
hadisin derlenip sıhhat derecelerinin be
lirtildiği eser 84S 'te ( 1441) yazılmıştır. 
Kahire'de ( 1343) basılan kitap , ayrıca Ri
sale ti'l-Ijişali'l-mükeffire li'~-~ünubi'l
müte]faddime ve'l-müte'a]]]]ire adıyla 
Mecmu'atü'r-resa'ili'l-müniriyye için
de (Kahire 1343, ı, 257-266), daha sonra 
Muhammed Riyaz Malih ( Dımaşk 1963) 
ve Casim ei-Füheyd ed-Devserl (Küveyt 

1404/ 1984; Beyrut 141 0/ 1990) tarafından 
yayımlanmıştır. 3. Ma'ritetü'l-]]işali'l
muşile ile'?-?ılô.l. Kıyamet gününde yedi 
kişinin arşın gölgesinde barınacağını müj
deleyen hadisten hareketle aynı nimet
ten faydalanacağı belirtilen otuz üç kişiye 
dair zayıf ve sağlam rivayetlerin toplandı
ğı eser müellifin eJ-Emali'sinin 99-1 OS. 
meclislerinde de yer almaktadır. 4. Zik
rü '1-bô.]fıyati'ş-şôliJ:ıat. Bir müslümanın 
her gün tekrarladığı zikirlere dair yirmi 
hadisi ihtiva ettiği belirtilen bir çalışma
dır. 

P) Tarih. 1. ed-Dürerü'l-kamine* ii 
a'yani'l-mi'eti'§-§Ômine. 701-800 (1302-
1398) yılları arasında vefat eden 4500 ki
şinin biyografisini içine alan eser Freitz 
Krenkow (I-IV, Haydarabad I348-I350), 
Muhammed Seyyid Cadelhak(I-V, Kah i re 
1385- ı 386/ı 966- ı 967) ve Muhammed Ab
düimuld Han (l-VI, Hindistan I392/ I 972) 
tarafından yayımlanmıştır. ibn Hacer'in 
bu eserine yazdığı zeyli de (f,eylü 'd-Dü
reri'l-kamine) Adnan Derviş neşretmiştir 
(Kahire I4l2/l992). 2. İnbô.'ü'l-gumr bi
ebna'i'l-'umr. ibn Hacer'in doğduğu ta
rihten (773/ı 372) 8SO'ye (1446) kadar 
meydana gelen ve çoğu kendisi tarafın
dan müşahede edilen gelişmeleri. çeşitli 
kuruluş ve vakıflara dair bilgileri genellik
le yıl, ay ve gün sırasıyla ele alıp o tarihler
de vefat eden tanınmış şahsiyetlerin bi-
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lbn Hacer 
ei-Askalani'nin 
Ta' ri{ü '1-fi'e 
fi ma' rifeti 
men 'aşe mi'eadlı 
eserinin 
ilk iki sayfası 
(Köprülü Ktp., 
Hızı! Ahmed Paşa, 
nr. 1629/2) 

iBN HACER ei-ASKALANT 

yografisini veren eser, dönemin bir Mısır 
tarihi olması yanında islam aleminin çe
şitli yerlerindeki tanınmış şahsiyetterin 
biyografılerini de ihtiva etmektedir. Tarihi 
olayları 773 (1372) yılına kadar getiren 

ibn Keslr'in el-Bidaye ve'n-nihaye'si ile 
ibn Rafi'in Vefeyat'ının zeyli mahiyetin
deki esere SüyQtl Tari]]u'l-'umr adıyla 
bir zeyil yazmış , Muhammed Kemaleddin 
izzeddin et-Tari]] ve'l-menhecü't-tari
]]i li' b ni lfacer el-'As]falô.ni adlı çalış
masında ibn Hacer'in bu kitabındaki me
todunu incelemiştir. İnbd'ü'l-gumr'u ön
ce Muhammed Abdülmuld Han'ın kont
rolünde Seyyid Abdullah b. Ahmed el-Alevi' 

yayımlamış (I-IX, Haydarabad 1387-1396/ 
l 967-ı976; Beyrut 1406/1986), ardından 
Hasan Habeşl, ibn Hacer'in müsvedde ha
lindeki nüshası ile diğer bazı nüshalardan 
hareketle yer yer açıklamalar yapmak 
suretiyle eseri neşretmiştir (!-lll , Kahire 
I389- ı 392/ı 969- ı 972) . Kitap daha sonra 
Muhammed Ahmed Dehman tarafından 
çok yönlü fihristler yapılarak tarihçi Ab
dül basıtei-Hanefi ile Bedreddin ei-Aynl'
den notlar eklenmek suretiyle yayımlan
mışsa da ( Dımaşk ı 399/ ı 978-79) müellif 
nüshasına dayanmadığı için muhtelif ha
talara düşülmüştür (neşirler hakkındaki 
değerlendirmeler için bk. M. Kemateddin 
izzeddi n, et-Tarif] ve '1-menheci 't-tarfl].f 
Li'bni fjacer ei-'As~alanf, s. 200-207). 3. 
Ref'u'l-işr 'an ]fw;J.ati Mışr. Mısır'ın fet
hinden IX. (XV.) yüzyılın başına kadar bu
rada kadılık yapanları kronolojik sıraya 
göre ele alan eser, ibn Danyal'in Mısır ka

dılarını saydığı 'U]füdü'n-ni+fım ii men 
vülliye Mışr mine'l-J:ıükkam adlı şiiri
ne dayandığı için belirtilen dönemde Mı
sır'da kadılık yapanların tamamını kap
samamaktadır. ibn Hacer'in talebesi iz
zeddin el-Hanbel! kitabı alfabetik biçim
de yeniden düzenlemiş ve bazı ilave ve 
d üzeitmeler de yapmış olup çeşitli muh
tasarları içinde Sıbt ibn Hacer'in en-Nü
cumü'z-zahire bi-tell)işi Al)bô.ri ]fuçla
ti Mışr ve'l-Kahire adlı kitabı en önem
lisidir. Zeyilleri arasından da Şemseddin 
es-Sehavl'nin e~-Zeyl 'ala Ret'i'l-işr 
adıyla yayımlanan Bugyetü'l-'ulema' 
ve'r-ruvat'ı anılabilir. Sıbt ibn Hacer ta
rafından istinsah edilen bir nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde (Molla Çelebi, 

nr. ı 23, vr. 69- ı I 2) bulunan eserden 237-
419 (851-1 028) yılları arasında kadılık ya

pan bazı şahsiyetterin biyografisi alınarak 
Kindl'nin Kitabü '1-Vülat ve Kitabü '1-]fu
çlat'ı ile birlikte basılmış ( nşr. R. Guest, 
Le iden ı 9 ı 2). eser daha sonra Ham id Ab
dülmecld, Muhammed Mehdi EbQ Sene, 
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Muhammed İsmail es-Savi(I-11, Kahire 
1376-13801!957-1961 ı ve Ali Muhammed 
Ömer (Kahire 14181!998) tarafından ya
yımlanmıştır. 4. Md verede mine'r-riva
ye ii'l-Bidaye ve'n-niMye (Tell]fşü '1-Bi
daye ve'n-nihaye) . İbn Keslr'in el-Bida
ye'sinden bazı olayların seçilerek ihtisar 
edildiği, yer yer ilaveler yapıldığı, bu olay
larda geçen rivayetlerin ve özellikle Hz. 
Peygamber' e nisbet edilen hadislerin sıh

hat derecesinin belirtildiği bir çalışma olup 
821 'de (1418) tamamlanmıştır. Eserin bir 
nüshası Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulun
maktadır (Tarih, nr. 522, vr. 1-77). s. Mün
te]fa min Megiizi'l- Va]fıdi (Tell]fşu fvle
gazi'l-Valqdf) (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Ta
rih, nr. 522, vr. 83- 149). 6. Ta'li]f min Tari
{J.i İbn 'Asakir. Ebü'l-Kasım İbn Asakir'in 
Tari{]. u MedinetiDımaş]f'ından seçilmiş 
bazı bölümlere ilaveler yapılıp ayrıca tas
hih edilmek suretiyle meydana getirilen 
bir eserdir (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Tarih, 
nr. 522, vr. 150-194). 7. Tecridü'l-Vafibi'l
Veieyat. Safedi'nin el-Vali bi'l-veie
yat'ındaki biyografilerden Teh?;ibü 't 
Tehz,ib'de bulunmayanların tesbit edil
mesiyle ortaya çıkan alfabetik bir çalışma 
olup müellifin vefatından on yıl sonra is
tinsah edilen bir nüshası Millet Kütüpha
nesi'ndedir (Feyzullah Efendi, nr. 1413). 8. 

Ta'riiü'l-ii'e ii ma'riieti men 'aşe mi'e 
(Ta'rifü 'l-fi'e bi-men {fı men] 'aşe min ha
?ihi'l-ümme mi'e) . "Bugün yaşayanlardan 
hiçbiri yüz yıl sonra hayatta kalmayacak
tır" mealindeki hadisten hareketle kale
me alınan risalesinin bir nüshası Köprülü 
Kütüphanesi 'nde kayıtlıdır (Fazı! Ahmed 
Paşa, nr. 1629/2). 9. el-İ'ldm bi-men süm
miye MuJ:ıammed ]fable'l-İslam. Cahi
liye devrinde on beş kişinin Muhammed 
adıyla anıldığını göstermek üzere yazıl 

mış bir cüz olup müellif bu konudaki tes
bitlerini FetJ:ıu'l-bdri'de (VI. 642-643, 
!Menakıb 17]) özetlemiştir. 10. el-İ'lam 
bi-men (fımen) vülliye Mışr ii'l-İsldm. 
Mısır'ın fethinden .itibaren burada valilik 
yapanların ele alındığı eserin üç ciltlik bir 
yazması Oxford Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (C. Zeydan, lll, ı 76) . 11. İ]fame
tü'd-dela'il 'ald ma'riieti'l-eva'il. Evai
le dair rivayetlerin konularına göre sıra
landığı ve senedieri hakkında bilgi veril
diği eser 818'de (1415) tamamlanmışsa 
da temize çekilememiştir. Müellif el-İşa
be'de (V, 528) bu çalışmasından söz et
mektedir. 12. Münte]fa min Tari{J.i İbn 
ljaldun. 13. el-Kaşdü'l-aJ:ımed iimen 
künyetüh(i. Ebü'l-Fazl ve ismüh(i. AJ:ı
med. İbn Hacer bu çalışmasında kendisi 
gibi adı Ahmed, künyesi Ebü'l-Fazl olan 
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şahsiyetleri bir araya getirmiştir. 14. en
Nebe'ü '1-enbeh ii bina'i'l-Ka'be. el
Melikü'l-Müeyyed Şeyh el-Mahmüdl için 
822'de (1419) yazılmıştır. 

İbn Hacer'in tarih çalışmaları arasında 
sayılabilecek olan Kitabü'l-Mu'ammerin 
ile (İbn Hacer, el-İşabe, VI, 369) Kitabü 
Men caveze'l-mi'e adlı eseri (a.g.e. , VI, 

395) muhtemelen aynı çalışmadır. Onun 
ayrıca, İbnü'l-Adlm'in Bugyetü 't-taleb 'i
ne İbn Hatlb en-Nasıriyye tarafından ya
zılan ed-Dürrü'l-münte{J.ab ii (tekmile
ti) Tari{J.i }jale b adlı zeyle birçok ilavede 
bulunduğu belirtilmektedir. ŞerJ:ıu Na?-
mi's-sire li'l-'Ira]fi ise (SüyOtl, N<J.?mü'l
'ikyan, s. 49) lraki'nin. Hz. Peygamber'in 
hayatını ve şernailini 1 000 beyitte ele al
dığı ed-Dürerü 's-seniyye (N<J.?mü'd-dü
reri's-seniyye) ii's-siyeri'z-zekiyye adlı 
eserine İbn Hacer tarafından yazılan bir 
şerh olmalıdır. 

R) Dil ve Edebiyat. 1. Divanü şi'rihi'l
kebir (fvlafl?ümü 'd-dürer). Bir nüshası Es
curial Library'de (nr. 444), bu nüshadan 
alınan mikrofilmi Mektebetü'l-mecmai'l
ilmiyyi'l-lraki'de (nr. 179) bulunmaktadır. 

Müellif bu divandan yaptığı seçmeleri 
l)av'ü 'ş-şihab adıyla bir araya getirmiş 
olup (İbn Hacer, el-fvlecma'u '1-mü'esses, 
lll, 87) bazı kaynaklarda sözü edilen kü
çük divanı da muhtemelen bu eserdir. z. 
es-Seb'atü (es-Seb'u)'s-seyyare (es-Seb'a
tü's-seyyare en-neyyirat) . İbn Hacer'in 
l)av'ü'ş-şihab'dan veya büyük divanın 

dan (İbn Tağrlberdl, el-fvlenhelü'ş-şafı, ll, 
27-28; Keşfü':;;:-:;;:unün, l, 765; ll, 977) derie
yerek 811' de ( 1408) tamamladığı üçüncü 
divanı olup yedi bölümden meydana ge
len eserin ilk altı bölümünün yedişer ga
zel ihtiva etmesi sebebiyle el-Müseb
bi'at veya bazı kaynaklarda büyük diva
nının adı olduğu belirtilen Man?-U.mü'd
dürer adıyla da anılmaktadır. Subhl Re
şad Abdülkerlm tarafından yayımlanan 
eserin (Tan ta ı 41 0/!990) sonunda Zey
nüddin el-lraki için İbn Hacer'in yazdığı 
otuz dokuz beyitlik bir m ersiye yer almak
tadır. Seyyid Ebü'l-Fazl, bu yedi bölümü 
divanın çeşitli nüshalarından ve matbu 
eserlerde dağınık halde bulunan parça
lardan derleyerek Divanü '1-'all am e el
muJ:ıaddi§ el-imam Ebi'I-Fazı ŞiMbid
din AJ:ımed b. 'Ali b. lfacer el-'As]fala
ni adıyla yayımladığı gibi (Haydarabad
Dekken 1381/1962) "lbn Hajar: His Times 
and His Life" adlı makalesinde (/C, XXXlll 
ı, s. 28-45) İbn Hacer'in dönemini ve eser
lerindeki şiirin temel niteliklerini incele
miştir. Şehabeddin Ebu Amr ise İbn Ha
cer'in divanını Ünsü '1-J:ıucer ii ebyati İbn 

lfacer adıyla şerhetmiştir (Beyrut 1409/ 
1988 ). 3. Müsamirü 's-sahir ve müsahi
rü 's-samir (et-Te?;kiretü '1-edebiyye). 794 
(1392) ve 795 (1393) yıllarında çeşitli di
vanlardan ve edebi eserlerden derlenen 
ve müellifin el yazısıyla kırk cilt hacminde 
olduğu belirtilen bu çalışma Yemen Me
liki el-Melikü'l-Eşref İsmail b. Abbas er
Resüll'ye hediye edilmiştir. 4. Ka?;a'l-'ayn 
min na?-mi gurabi'l-beyn. Eserde, Ay
nl'nin es-Seyiü'l-mühenned ii sireti'l
Meliki'l-Mü'eyyed adlı kitabında vezin
leri bozuk 400 kadar beyit doğru şekille
riyle bir araya getirilmiştir (Keşfü ':;;:-;;:unun, 
ll, 1316-1317). s. Celebü lfaleb. Müelli
fin 836'da (1433) Halep'e yaptığı seyahat 
sırasında derlediği çeşitli bilgileri ihtiva 
eden dört cüz hacminde bir seyahatna
medir. 6. ed-Dürerü '1-muçlıyye min ie
va'idi'l-İskenderiyye . İbn Hacer'in 797 
(1395) yılı sonlarında İskenderiye'ye yap
tığı seyahat esnasında elde ettiği rivayet
leri. çeşitli bilgileri. şiirleri ve mektuplaş
ma örneklerini bir cüz halinde derlediği 
bir eser olup kendisine ait bazı şiirler de 
ihtiva etmektedir. 7. Urcuze ii Veteya
ti'l-a'yan li'?;-f;ehebi (N<J.?mü Vefeyati'l
a'yan li'?-lehebf, Na:;;:mü vefeyati'l-mu
/:ıaddişfn). Zehebl'nin 1-700 (622-1300) 
yıllarına aitel-İşare ila vefeyati'l-a'yan 
ve'l-münte]fa min Tari{J.i'l-İsldm' ı bu 
eserle nazma çekilmek istenmişse de ça
lışma ancak 201 (816-17) yılına kadar ge
tirilebilmiştir. 8. e?;-f;eyJ 'ald md ce
ma'ahu el-Beşteki min na:;;:mi İbni 
Nübate (el-İ'tiraf ve'l-istidrak 'ala men 
cema'a Dfvane İbn Nübate el-fvlışrf). 

İbn Hacer'in. 795 (1393) yılında aruzla 
ilgili beyitleri şerhettiği Mu{J.taşarü'l

'ar(i.z'u (fvlukaddime fi'l-'arü.Z), Nüzhe
tü 'n-nevapri'l-mecmu'a ti'l-mülaJ:ıi 

ve'n-nevadiri'l-mesmu'a adlı (SüyOtl, 
N<J.?mü'l-'ikyan, s. 48) tamamlayamadığı 
bir eseri, ayrıca es-Sehlü'l-meni' ti şe
vahidi'l-bedi', el-Münte{J.ab min Kita
bi'l-Edeb ve el-Kaşdü '1-badi beyne'l
meraci' ve'l-badi adlı çalışmalarının bu
lunduğu kaydedilmektedir. 

S) Soruİar ve Cevaplar. 1. Fetdva'l

lfaiı:;;: İbn lfacer el-'As]falani ii aJ:ıva
li'l-]fubur ve ehvali'n-nüşur. Ölünün ka
bir ve ahiret hayatıyla ilgili yirmi sekiz so-

. runun kısa cevaplarını ihtiva eden risale 
Delhi ( 1872). Kahire ( 1408/1987) ve fetva
ların kaynakları gösterilmek suretiyle Mu
hammed b. Abdülhaklm el-Kadi tarafın
dan yine Kahire'de ( 1407/1987) yayımlan
mıştır. Müellifin benzer konularda soru
lan otuz iki soruya verdiği daha uzun ce
vapları içine alan fetvalarını da Fetava el-



Ijô.fr{. İbn Ijacer el-'As]falô.ni: ]fısmü'l
'a]fide adıyla Muhammed Tamir neşret
miştir (Tanta 1410/1989) OnunRisô.le ii 
su'ô.li'l-meyyit fi'l-kabr, el-Cevô.bü 'ş
şô.fi 'ani's-su'ô.li'l-l]ô.ii adlarıyla anılan 
eserlerinin de aynı veya benzer risaleler 
olması muhtemeldir. Müellifin 108 hadi
si ihtiva eden AJ:ıvô.lü'l-meyyit min J:ıi
ni'l-iJ:ıti:lô.r ile'l-J:ıaşr (nşr. Yüsra Abdül
ganl ei-Büşra. Kah i re 1409/l989) adlı ese
ri de burada anılmalıdır. Müminin ölüm 
sonrası haline dair yirmi sekiz soruyu ve 
cevaplarını ihtiva ettiği ve iki yazmasının 
günümüze geldiği belirtilen (Brockel
mann. GAL, l l, 82-83) el-Es'iletü'l-müfi
de ve'l-ecvibetü'l-'adide, aynı konudaki 
elli dokuz soruya verdiği cevapları içine 
alan ve Milana Ambrosiana'da bulunan 
bir diğer risalesi de (Brockelmann. GAL 
Suppl., ll, 75) onun aynı tür eserlerinden
dir. 2. el-Ecvibetü'l-vô.ride 'ani 'l-es'i
leti'l-vô.tide min ljaleb (ei-Ecvibetü '1-ce
liyye 'ani'l-es'ileti '1-/falebiyye, Tertlbü '1-
mübhemat 'ale 'l'ebvab). ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]ô.
ri'deki bazı hadislerde müphem ifadeler
le zikredilen şahısların kim olduğu. bir kı
sım muallak rivayetlerin hangi hadis ki
taplarında mevsCıl olarak rivayet edildiği. 
bazı olayların hangi yılda meydana geldi
ği gibi hususlarda hacası Burhaneddin ei
Halebl'nin oğlu EbCı Zer ei-Halebl'nin ken
disine sorduğu kırk kadar soruya verdiği 
cevapları ihtiva eden eser. EbCı Yahya Eş
refei-Fişavi(Tanta 1412/ 1992) ve İkmô.lü 
mübhemô.ti'l-Bul]ô.ri ve fevô.'id li-Fet
J:ıi 'l-bô.ri el-ma'rate bi'smi'l-Ecvibe
ti'l-vô.ride 'ani 'l-es'ileti'l-vô.tide adıyla 
Amr Ali Ömer(Dımaşk- Beyrut 1415/l994) 
tarafından yayımlanmıştır. 3. Cevô.bü 
su'ô.l iimen 'ô.şe ba'de'l-mevt (ei-Baf:ış 
'an af:ıvali'l-ba'ş) (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, 
Mecmua, Hadis. nr. 1559; Darü'l-kütübi 'z
Zahiriyye, Mecmua. nr. ı 075. hadis 284, vr. 
17-19) . 4. Es'ile min l]atti'ş-Şeyl] İbn 
Ijacer el-'As]falô.ni ve'l-cevô.b 'aleyhô.. 
Ahmed b. Muhammed el-Kastallani ta
rafından derlenen eseri EbCı Abdullah 
Muhammed Hasan İsmail eş-Şafii el-İm
tô.' bi'l-erba'ine'l-mütebô.yineti's-se
mô.' ile birlikte neşretmiştir (Beyrut 1418/ 
1997). S. Su'ô.l ile'l-'ulemô.' 'ani'l-mü

'erril] elle~i ye~kürü terô.cüme'n-nô.s 
'alô. mô. ya'lemü minhô. min ]]ayİ ve şer 
ve icô.betü '1- 'ulemô.' 'aleyhô. ve evve
lühüm İbn Ijacer el-'As]falô.ni. Hayda
rabad Asafiye Kütüphanesi'nde bir nCıs
hası vardır (Mecmua, nr. 44). 6. el-Cevô.
bü'l-celil 'an J:ıükmi (ziyareti) beledi'l
Ijalil (ei-Bina'ü'l-celil bi-f:ıükmi beledi'l-

lbn Hacer ei-Askalani'nin e/-Es'ile ve'l-ecvibe adlı eseri· 

nin ilk sayfası (Köprülü Ktp., F1ız ıl Ahmed Paşa, nr. 1629/2) 

fjalfl). Temim ed-Dari ile birlikte Hz. Pey
gamber'in huzuruna gelen EbCı Hind ed
Da ri' nin biyografisine dair bir cüzdür. 
Brockelmann'ın (GAL, ll, 82) adın ı Cevô.
bü es'ile tete'alla]f bi'l-J:ıadiş ii va]ffi 
beledi'l-Ijalil 'alô. Temim (Brockel
mann'a göre Temin, bk. a.g.e., a.y.) ed
Dô.ri adıyla kaydettiği eserin Berlin'de 
Staatsbibliothek'te (nr. 1589) ve British 
Museum'da (nr. 146812) birer nüshası bu
lunmaktadır. 

Bazı hadislerin sağlamlık derecesini öğ
renmek amacıyla sorulan sorulara İbn 
Hacer'in verdiği cevapları ihtiva eden el
Es'ile ve'l-ecvibe adlı risaleler de vardır. 

Bunlardan Süleymaniye Kütüphanesi'n
deki nüsha (Beşir Ağa !Eyüp!. Mecmua, nr. 
142, vr. 22-24) on dört. Köprülü Kütüpha
nesi'ndeki nüshalar(Mecmua, nr. 1629, 
vr. 47-5 ı. 53-59; nr. 1630, vr. 133-140) sı
rasıyla dört, on iki ve üç. istanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi'ndeki nüsha (AY, nr. 
2461 . vr. 25-27) yirmi dokuz soruya verdiği 
cevapları içine alır. Onun el-Ecvibetü'l
müşerrika 'ani'l-es'ileti'l-müferri]fa ad
lı eseri de (Keşfü'?-?Unun, 1, 12) burada 
anıimalı dır. 

Ş) Diğer Eserleri. 1. Divô.nü'l-Ijuta
bi'l-Ezheriyye. Rebiülewel817'den (Ha
ziran 1414) Şewal820 'ye (Kasım 1417) ka
dar Ezher Camii'nde okuduğu otuzayakın 
hutbesini ihtiva etmektedir (Bulak 130 ı). 
2. Zeyl 'alô. Zeyli'l-lfüseyni. Zehebi'-
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nin el-'İber'i üzerine Ebü'l-Mehasin el
Hüseyni'nin yazdığı zeytin devamı mahi
yetinde olup 763 ( 1362) yılından başla
maktadır. 3. Müntel]abü Tô.ril]i Kazvin. 
836'daki (1433) Halep seyahatisırasında 
Abdülkerim b. Muhammed er-Rafii'nin 
et-Tedvin fi tô.ril]i Kazvin adlı eserini 
birkaç "kürrase" halinde ihtisar ettiği bir 
çalışmadır. İbn Hacer'in ayrıca 79Ş_le 
(1393) tamamladığı belirtilen Mul]taşa
ru Telbisi İblis li'bni'l-Cevzi, Divô.nü'l
l]utabi 'l-Kılô.'iyye, el-Mecma'u '1-'ô.m ii 
ô.dô.bi'ş-şarô.b ve't-ta'ô.m ve dul]uli'l
J:ıammô.m, Cüz' fi çlarbi'r-remel, Risô.
le fi ta'addüdi 'l -Cum'a bi-belde vô.J:ıi
de adlı eserleri vardır. 

İbn Hacer'e Nisbet Edilen Eserler. 1. 
el-Münebbihô.t (el-fvlünebbihat 'ale'l-is
ti'dad li-yevmi'l-mf'ad [me'ad] li'n-nuşf:ı 
ve'l-vedad) . İbn Hacer'le ilgisi bulunma
makla beraber Münebbihô.tü İbn lfa
cer adıyla çeşitli baskıları bulunan kitabı 
(Bombay 1270/1853; istanbul1315/ 1899, 
l322/l904; izm ir 1963; istanbul1974) Ka
tib Çelebi ZeynülkudatAhmed b. Muham
med el-Hicci'ye nisbet etmiş olup (Keş
fü '?-?Unün, ll, 1848) eser muhtemelen 
Şehabeddin İbn Hicci ( ö 816/1413) tara
fından kaleme alınmıştır (Abdüssettar eş
Şeyh, s. 481 ). Yanlışlığın ise İbn Hicci keli
mesinin İbn Hacer şeklinde okunmasm
dan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Eser 
bazı yazmalarında İbn Hacer ei-Mekl<l'
ye izate edilmektedir (ŞakirMahmCıd Ab
dülmün'im. ibn /facerel-'Askalanf, 1. 681 ). 
İbn Hacer'e nisbet edilen el-İsti'dô.d 
]fable'l-fevt ii nuşreti meleki'l-mevt 
de (Brockelmann. GAL, ll, 82) aynı kita
bı hatırlatmaktadır. Lah or ( 1889, 1897). 
Kazan ( 1904). KanpOr ( 1284. 1890). Del
hi ( 1282). istanbul ( 1315) , Tanta ( 1978) 
ve Beyrut'ta ( 1980, 1983) basılan el-Mü
nebbihô.t Ömered-Diravi (? ). Ebu Hace
le (Beyrut 1974) ve Adil Ebü'l-Meati (Ka
hi re 1986) tarafından tahkik edilerek el
İsti'dô.d li-yevmi'l-me'ô.d adıyla yayım
lanmıştır (yazma nüshaları ve üzerinde 
yapılan diğer ça lışmalar için bk. Brockel
man n, GALSuppl., ll, 74) . 2. Gırô.sü'l
Esô.s. Zemahşeri'nin Esô.sü '1-belô.ga ad
lı Arapça mecazlar sözlüğünden sadece 
mecazi manalar ihtisar edilerek meyda
na getirilen eser Tevfik Muhammed Şa
hin tarafından yc;ıyımlanmış olup (Kah i re 
1411 / 1990) Şakir Mahmud Abdülmün'im 
eserin İbn Hacer' e nisbet edilen kitaplar
dan biri olduğunu söylemektedir (İbn 
lfacer el-'Askalani, ı. 668-670). Brockel
mann'ın zikrettiği ( GAL, 1, 84) Mul]taşa-

529 



iBN HACER ei-ASKALANT 

rü'l-Esô.s bu eserin muhtasarı olmalıdır. 

3. en-Nü)Jabü'l-celile fi'l-)Jutabi'l-ce
zile. Altmış bir hutbeyi ihtiva eden çalış
ma (Kah i re 131 O) İbn Hacer'in eserlerinin 
zikredildiği hiçbir kaynakta geçmemek
tedir (Şakir Mahmud Abdülmün'im. İbn 
fjacer el-'Askalani, 1, 609-610). 4. el
Es'ile tü' 1-tô.'i]fa bi '1-ecvibe ti '1- JQ 'i ]fa 
(nşr. Muhammed ibrahim Haflzürrahman, 
Bombay 1410) . 

ibn Hacer' e nisbet edilen diğer eserler 
de şunlardır: 'Aşeretü('İşretü)'l- 'ô.şir 

(Keşfü'?·?unün, ll, ı 141 ): İbn Hişam ' ın 
Kavô.'idü '1-i'rô.b 'ının muhtasarı olduğu 
söylenen 'Aynü'l-Kavô.'id; Beyanü ma 
al]recehü'l-Bul]ari'aliyen 'an şey]] al]
rece ~alike'l-]J.adi{i a]J.adü'l-e'imme 'an 
va]J.id 'anh (Abdülhay ei-Kettanl. 1, 335); 
Cemalü '1-]furra' ( Brockelmann. GAL 
Suppl., ll , 75}; Cüz' ii esma'i'l-müdelli
sin; Cüz' Kışşati (Turuku f:ıadişi) HarCı.t 
ve MarCı.t; Corcl Zeydan'ın on iki cilt olup 
Leknev'de ( 1253) ve Lahor'da (ı 888) ba
sıldığını ileri sürdüğü hadise dair ed-Di
bdce (Adab, lll, ı 76; Zi rikll. ı. ı 78}; ed
Dürer ti'n-nata}fati'l-}falile; ed-Dürrü'l
manzCı.m veya el-Mu'aşşerdt (Brockel
mann . GAL, Il. 84 ); Edebü'z-zayfve'J
muzayyif(Brockelmann. GAL, 1, 83); Es
ne'l-metô.lib ii şılati'l-e]farib (Brockel
mann, GAL Suppl., ll , 76}; Fihrist müs
ta'cel ve 'uJQJe müte]J.ammil (Abdülhay 
ei-Kettanl, ll , 930}; IjadişüA]J.med b.lju
zeyme (bu eserden yapılmış seçmeler için 
bk. Brockelmann, GALSuppl., 1, 75); el
ljişalü 'I-varide bi-]J.üsni'l-ittişal; el
İl]laş (eserden yapılmış seçmeler içi n b k. 
Brockelmann. GAL Suppl., I, 75}; el-İl
hamü 'ş-şô.dır 'ani'l-in'ami'l-vdtir; İr
şadü'l-'ibdd(Brockelmann, GAL, II, 76}; 
İlsa]fu 'uvari'l-heves li-men lem yef
hemi'l-ıztırab ii ]J.adişi'l-besmele 'an 
Enes (Brocke lmann , GALSuppl., ll. 75}; 
İsnô.dü'l-l]amse (Brockelmann. GAL, II. 
76); İttibô.'u'l-e{ier ii ri]J.leti İbn Ijacer; 
hadise dair olup Balizade Mustafa Efen
di ve daha başkaları tarafından şerhedil
diği söylenen el-Kuşô.rô. (Keşfü'z-?unün, 
ll, 1327} ; AciQn'i'nin Keşfü '1-l].afa adlı ese
rini kaleme alırken çok faydalandığı an
laşılan (1, 6, 7, 8) el-Le'ô.li'l-men{iCı.re ti'l
e]J.ô.di{ii'l-meşhure; Menô.}fıbü'ş-Şey)J 

Ebi'l-'Abbds A]J.med el-Ijarrô.r; lraki'c 
nin el-Mevridü'l-heni fi'l-mevlidi'n
nebi adlı eserine yazılmış muhtasar 
(Brockelmann, ibn Hacer'in bu konudaki 
eserinin adının Meulidü 'n-nebi olduğunu. 
günümüze gelen şerh ve haşiyelerinin bu
lunduğunusöylemektedir, bk. GAL, ll, 83; 
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Suppl., ll. 7 4 }; el-Mugni fi:Zabti'l-esma' 
ve'l-ensab (Med ine, ei-Mektebetü'I-Mu
hammediyye'de JEsmaü'r-rica l, nr. 41 bir 
nü s has ının bulunduğu kaydedilmektedir: 
Brockelmann. GAL Suppl., II. 75); Mul]
taşarü't-Tenbih; Münte)Jab latif min 
Kitô.bi'l-Meslô.t li-Ebi Ijayyô.n; Mün
tel]abü Ri]J.leti İbn Rüşeyd; Münte]fa 
Zevô.'idi'l-elgaz li'l-Gazzi; Ri]J.le min 
Mışr ilô. Dımaş}f; Risô.le ii ]J.a}f}fi'l-e]J.ô.
diş (Brockelmann, GAL Suppl., ll , 76); er
Risô.letü '1-garriyye ('izziyye, gazziyye) 
ti'l-]J.isô.b; Risô.le ti'l-cevô.b 'an es'ile 
'urizat 'aleyh (Brockelmann. GAL, Il , 76); 
Ebü'I-Feth el-Kahiri'nin Şebet'inden der
lendiği söylenen ( Hediyyetü '1-'ari(ın, ı , 

I 29) Sülve ii )Jaberi Kilve (Sülvet şebe
tü Kilvet; benzeri için bk. Brockelmann. 
GAL, ll, 539); es-Sire (es-Siretü'n-nebe
viyye); Abdülgan'i ei-Ezd'i'nin Müştebi
hü'n-nisbe'sinin üzerine yazıldığı söyle
nen Tavzi]J.u'l-Müştebih; Tu]J.fetü eh
li 't-ta]J.diş 'an şüyu)Ji'l-]J.adi{i (Zirikll 
eserin üç cilt olduğunu söylemektedir. el
A'lam, I, 178; Brockelmann , GAL Suppl. , 
ll , 75}; Tô.ril]u'l-Medineti'l-mün evvere 
(Brockelmann, GALSuppl., ll. 75); Terce
metü'n-Nevevi; Tercemetü es-Seyyid 
A]J.med el-Bedevi (Brockelmann. GAL, 
ı. 83). Ayrıca İbn Hacer'in hiçbir kaynak
ta zikredilmeyen Gayetü'n-nef' ii şer
]J.i temşili'l-mü'min bi-l]ô.şşati'z-zer' 
adlı bir eserinin yayımlandığı (Kahire 
ı 358/1 940) kaydedilmektedir (Salihiy
ye, ll, 152) 

Müellifleri bilinen bazı eserler de İbn 
Hacer'e nisbet edilmiştir. Ahmed b. Mu
hammed ei-Kastallan'i'nin el-Fet]J.u'l-me
vô.hibi ii menô.}fıbi'ş-Şati'i'si (bazı kay
naklarda el-Fetf:ıu 'i-Vehbi fi menakıbi'ş
Şatıbiadıyla geçmektedir, bk. Şakir Mah
mud Abdülmün'im, İbn f:/acer el-'Askala
ni, 1, 678). Ahmed b. Muhammed b. Ah
med b. Ebu Bekir b. Zeyd ei-Mevsıl'i'nin 
(ö 870/1465-66) Me]J.ô.sinü'l-mesô.'i ii 
menô.]fıbi'l-İmam Ebi 'Amr el-Ev
zô.'i'si. İbn Hacer ei-Heytem'i'nin el-Ec
vibetü'z-zekiyye 'an te')]iri'l-'amel ve 
ta~dimi'n-niyye'si (Brockelmann, GAL 
Suppl., ı ı. 75), yine İbn Hacer ei-Heyte
m'i'nin Şer]J.u'l-İrşô.d'ı (Keşfü'?·?unün, I, 
69), muhtemelen yine İbn Hacer ei-Hey
tem'i'ye ait olan Tu]J.fetü'l-mu]J.tô.c bi
şer]J.i'l-Minhô.c'ı bunlardan bazılarıdır. 

İbn Hacer'in hayatı ve eserlerine dair 
talebesi Sehav'i el-Cevô.hir ve'd-dürer 
ii tercemeti şeyl]i'l-İslô.m İbn Ijacer 
adıyla bir kitap kaleme almış (nşr. Ham id 
Abdülmedd, Taha ez-Zeynt, Kahire 1406/ 

ı 986). bu kitap İbn Hacer üzerinde yapı
lan bütün araştırmalara kaynak teşkil et
miştir. Sabri Halid Kavaş (Sabri Khalid Ka
wash). Ibn Hajar al-Asqaldni (1372-1449 
A.D.): A Study of the Background, 
Education and Career of a 'Alim in 
Egypt adlı doktora çalışmasında (Princ
eton University, 1969) İbn Hacer'in ilm'i 
kişiliğini incelemiş. Şakir Mahmud Ab
dülmün'im, İbn Ijacer el -'As]falô.ni ve 
dirasetü muşannetdtihi ve menhecihi 
ve mevô.ridihi ii Kitô.bi 'l-İşabe (!-, Bağ
dat, t s. JDarü ' r-r isa leJ; I-ll. Beyrut 141 7/ 
ı 997) adlı doktora tezinde İbn Hacer'in 
hayatını ve özellikle eserlerini geniş şekil
de araştırmış. Abdüssettar eş-Şeyh de 
el-Ijô.fız İbn Ijacer el-'As}falani emi
rü'l-mü'minin fi'l-]J.adiş ( Dımaşk I 412/ 
ı 992) adıyla bir eser yazmıştır. Afta b Ah
med Rahmanl. "The Life and Works of Ib n 
Hajar ai-Asqalani" adlı makalesinde (b k. 
bibl) onun hayatı ve eserleri, Muham
med Kemaleddin İzzeddin et-Tô.ri)J ve'l
menhecü 't-tô.ri)Ji li'bn Ijacer el-'As
}faJani adlı kitabında (Beyrut I 404/1 984) 
hayatı ve özellikle İnba'ü'l-gumr'daki 
metodu üzerinde durmuş, İbn Ijacer 
el-'As]falô.ni mü'erril]en adlı çalışmasın
da ise (Beyrut I 407 / I 987) bir önceki ese
rini özetlemiştir. Abdurrahman ei-BQs'ir'i 
de İbn Hacer'le Bedreddin el-Ayn'i arasın
daki i h tilata dair Mübtekirô.tü '1-le'ô.li 
ve'd-dürer fi'l-mu]J.akemeti beyne'l
'Ayni ve'bni Ijacer'i kaleme almıştır 
(nşr. Süleyman Muhammed er-Rubt- Ha
dt Arefe. Trablusgarp 1959; Kahire 1401 / 
ı 981 ). İbn Hacer'in muhaliflerinden Ale
müddin Salih b. Ömer el-Bulkin'i'nin el
Fücer ve'l-bücer ii tercemeti İbn Ija
cer adlı bir kitap yazdığı (Keşfü'z·?Unün, 
I, 618), Abdullah b. Zeynüddin b. Ahmed 
el-Busrav'i eş-Şafi'i'nin İbn Hacer'in biyog
rafisine dair Cümanü'd -dürer adlı bir 
eser kaleme aldığı (Mu radi. lll, 87) ve bu 
eserin Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulun
duğu (Ziriklt. IV, 88) zikredilmiştir. Brockel
mann, Şehabeddin Ahmed b. Muham
med el-Mukr'i el-Fas'i'nin Tenô.sü]fu'd-dü
rer ii tercemeti İbn Ijacer adıyla bir 
eser kaleme aldığını. bunun da muhte
melen EbQ Abdullah Muhammed b. Ali 
el-Hac eş-Şatıb'i tarafından el-Cümô.n 
min mu)Jtaşari A)Jbô.ri'z-zamô.n adıyla 
ihtisar edildiğini ileri sürmekteyse de 
(GALSuppl. , ll , 73) bu muhtasarın Ali 
b. Hüseyin el-Mes'Qd'i'nin Al]bô.rü'z-za
man'ı ile ilgili bir çalışma olduğu anlaşıl
maktadır (Muhammed KürdAii, III Jl971 ı. 

S . 239-240). 
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İBN HACER ei-HEYTEMI 

İBN HACER ei-HEYTEMi 
(~1 .r.> 1)-11) 

Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed 
b. Muhammed b. Muhammed 

el-Heyteml es-Sa'di 
(ö. 974/1567) 

Şafii fakihi, 
muhaddis ve edip. 

_j 

Aslen Mısır'ın Aynişems yakınlarındaki 
Selmünt nahiyesinden olup atalarının da
ha sonra yerleşti ği Garbiyye bölgesindeki 
Mahalletü Ebi'l-Heytem (Heyatim) köyün

de dünyaya geldi. Doğum tarihi olarak 
kaynaklarda 899 ( 1494) ve 911 ( 1505-
1506) yı ll arı da verilmekle birlikte doğru 

su kendi Mu'cem'indeki bir kayıttan an
laşıldığı üzere (Abdülkadir el-AyderOsl, s. 
262; AbdülmuizAbdülhamld el-Cezzar, s. 
28) 909 (1503-1504) yılıdır. Mensup oldu
ğu Beni Sa'd kabilesinin soyu ensara ka
dar uzandı ğı için Ensarl nisbesiyle de anıl
ma ktadır. Büyük dedelerinden birine çok 
az konuşması sebebiyle "Hacer" (taş) laka
bı takılmış, onun soyundan gelenler de 
İbn Hacer diye anılmıştır. 

Küçükyaşta babasını kaybeden İbn Ha
cer ilk öğrenimini, babasının şeyhi olan 
sCıfi İbn Ebü'I-Hamail ve onun talebesi 
Şemseddin eş-Şinnavl'den gördü. Kur'an'ı 
ezberledikten sonra Şinnavl'nin himaye
sinde önce Tanta'ya, ardından Kahire'ye 
giderek (924/15 18) tahsiline Ahmediyye 
Medresesi'nde ve Ezher'de devam etti. 
Zekeriyya el-Ensarl. Şehabeddin Ahmed 
b. Ahmed er-Remll. Ebü'I-Hasan el-Bekrl 

es-Sıddlki. Abdülhak b. Muhammed es
Sünbatl. İbnü'n-Neccar el-FütCıhl ve Re
lsületıbba Şehabeddin İbnü's-Saiğ gibi 
alimlerden ders okudu. Başta Nevevi'
nin Minhacü'Hdlibin'i olmak üzere çe

şitli metinleri ezberleyen İbn Hacer daha 
yirmi yaşında iken fetva ve ders vermek 
üzere hocalarından icazet aldı. Tefsir, ha
dis, fıkıh, usCıl-i fıkıh, feraiz. kelam. ma
tematik, tıp. mantık, sarf, nahiv, meanl, 

beyan ve tasawuf gibi ilim dallarının ço
ğunda eser verecek seviyeye ulaştı. ~33 

(1527) ve 937'de (1531) yaptığı hac ziya
retlerinin ardından bir süre Mekke'de 
ka l dı. 940'ta (1534) üçüncü hac ziyareti 

için gittiği Mekke'ye yerleşti. Günlerini 
Harem-i şerif'te ders ve fetva vermeye, 

ayrıca eser yazmaya hasretti. "Şeyhülis
lam, imamü'l-Haremeyn, Müfti'l-lrakeyn" 
gibi lakaplarla tanındı. Kendisine İslam 
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